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الثرموداينمك 1-1
َٔ اسرتام ايٛقٛد  عًِ ٜٗتِ بدزاض١ ايطاق١ ٚذبٛالتٗا ٜٚٗدف حنٛ ذبٌٜٛ أنرب قدز ممهٔ َٔ ايطاق١ اسبساز١ٜ ايٓادب١

اىل أْٛاع أخس٣ َٔ ايطاقات َجٌ ذبٌٜٛ ايطاق١ اسبساز١ٜ اىل ايطاق١ املٝهاْٝه١ٝ يالضتفاد٠ َٓٗا يف عٌُ احملسنات.

ضبب سدٚخ ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥.-1

ايتٓبؤ حبدٚخ ايتػٝريات ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايفٝصٜا١ٝ٥ عٓدَا تٛدد َاد٠ اٚ انجس ذبت غسٚط َع١ٓٝ.-2

سدٚخ بعض ايتفاعالت ايتًكا١ٝ٥ ٚغري ايتًكا١ٝ٥ عٓد ْفظ ايعسٚف. -3

ضبب سدٚخ ايطاق١ املصاسب١ يًتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥.-4

ال ٜٗتِ عًِ ايجسَٛدآُٜو بعاٌَ ايصَٔ ايرٟ ٜطتػسق٘ ايتفاعٌ فٗٛ ٜٓب٧ فكط أَها١ْٝ سدٚخ ايتفاعٌ َٔ عدَ٘. َالسع١ /

.أْــــــٛاع ايطاقــــــــ١
املٛاد ٚمجٝع أْٛاع ايٛقٛد.ٖٞ اييت تػٌُ مجٝع ايطاق١ ايهُٝٝا١ٝ٥ املدص١ْٚ يف مجٝع أْٛاع  : ايطاق١ ايها١َٓ-1

ٖٞ اييت تػٌُ طاق١ مجٝع األدطاّ املتشسن١ َجـٌ ازبص٦ٜـات ٚاملـا٤ املتشـسى ٚايطـٝازات       : ايطاق١ اسبسن١ٝ-2

.ٚايطا٥سات

اسبسنٝـ١تتشٍٛ ايطاق١ ايها١َٓ يف املا٤ إىل طاق١ سسن١ٝ إذا مت ذبسٜو املا٤ َٔ اعًٞ ايػالٍ إىل أضفً٘ ألٕ ايطاق١ ايٓادبـ١ ٖٚـٞ   يًتٛضٝح : 

ٚعًٝ٘ مت اضتٓتاز ايكإْٛ االٍٚ               ميهٔ إٔ تدٚز احملسى يتٛيٝد ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥.

 (ايكإْٛ االٍٚ يف عًِ ايجسَٛدآُٜو)

))ايطاق١ ال تف٢ٓ ٚال تطتشدخ َٔ ايعدّ ٚيهٔ ميهٔ ذبًٜٛٗا َٔ غهٌ إىل أخس(( 

.ٚسدات ايطاق١ ٚدزدات اسبساز٠ 1-2

( ٜٚعرب عٓ٘ ناآلتٞ  Jٖٞ ٚسد٠ ايطاق١ سطب ايٓعاّ ايدٚيٞ يًٛسدات ٜٚسَص هلا  )  : ٚسد٠ ازبٍٛ

ٚسد٠ ايجا١ْٝ S ٚسد٠ املرتm   ٚسد٠ ايهًٝٛ غساّ Kg سٝح

}V( m/s) {( يف َسبع ايطسع١ Kgٖٞ ساصٌ ضسب ْصف ايهت١ً ) : (KEايطاق١ اسبسن١ٝ )

  KE  = 1/2 m. V
2
 

 ؟ايطاق١ اسبسن١ٝفُا ٖٞ َكداز ثا١ْٝ ٚاسد٠ خالٍ َرت ٚاسد َطاف١ 4Kgاذا ذبسى دطِ نتًت٘/ َجاٍ

       KE = 
 
 m. V

2

            = 
 

 
× 4Kg × (1m/1s)

2
 = 2 (kg.m

2
/s

2
) = 2 J 

ٚتعترب دزدـ١ اسبـساز٠ T( ٜٚسَص هلا باسبسف  K (ٖٞ دزد١ اسبساز٠ بٛسدات ايهًفٔ :دزد١ سساز٠ ايهًفٔ 

املطتدد١َ يف ايجسَٛدآُٜو ٜٚتِ سطابٗا َٔ دزد١ اسبساز٠ ايطًٝٝص١ٜ باضتدداّ ايعالق١ ايتاي١ٝ

1 J = 1 Kg . m
2
/ s

2

T (K) = t )C°( +  273 

ازبٛاب/ 
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بعض املصطًشات ايجسَٛدآُٜه١ٝ 1-3

َٔ املاد٠ اٚ املـٛاد املػـرتن١ يف    :-1 ٖٛ عباز٠ عٔ دص٤ َعني َٔ ايهٕٛ ٜتهٕٛ

١.سدٚخ تػريات فٝصٜا١ٝ٥ ٚنُٝٝا١ٝ٥ حمدٚد٠ داخٌ سدٚد َع١ٓٝ قد تهٕٛ سكٝك١ٝ اٚ ربًٝٝ

نٌ َا حيٝط بايٓعاّ ٜٚؤثس عًٝ٘ َٔ ايتػٝريات ايفٝصٜا١ٝ٥ اٚ ايهُٝٝا١ٝ٥.  -2

.    ٖٞ ايٓعاّ + احملٝط :-3

ٖٛ ايٓعاّ ايرٟ تهٕٛ فٝ٘ اسبدٚد بني ايٓعاّ ٚاحملٝط تطُح بتبادٍ َاد٠ ايٓعاّ -4

ٚطاقت٘ َجٌ أْا٤ َعدْٞ َفتٛح حيتٟٛ َا٤ َػًٞ.

ٖٛ ايٓعاّ ايرٟ تهٕٛ فٝ٘ اسبدٚد بني ايٓعاّ ٚاحملٝط تطـُح بتبـادٍ ايطاقـ١    -5

فكط ٚال تطُح بتػري َاد٠ ايٓعاّ  َجٌ إْا٤ َعدْٞ َػًل  حيتٟٛ َا٤ َػًٞ.

ٖٛ ايٓعاّ ايرٟ ال تطُح سدٚدٙ بتبادٍ ايطاق١ ٚال املاد٠ َجٌ ايجسَٛع.-6

َالسعتٗا أٚ قٝاضٗا َجٌ عدد -7 ٖٞ املتػريات ايفٝصٜا١ٝ٥ يًٓعاّ اييت َٔ املُهٔ

َٛالت املاد٠ أٚ املٛاد املٛدٛد٠ يف ايٓعاّ أٚ اسباي١ ايفٝصٜا١ٝ٥ َجٌ اسبذِ ٚايطػط ٚ اسبساز٠.

٠Heat اسبساز 1-4
( ٖٚٞ متجٌ اْتكاٍ ايطاق١ اسبساز١ٜ بني  qٖٞ اسد أغهاٍ ايطاق١ ايػا٥ع١ يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ ٜٚسَص هلا ) 

. دطُني خمتًفني يف دزد١ اسبساز٠

. ٖٞ َكٝاع ايطاق١ اسبساز١ٜ دزد١ اسبساز٠ :

 تتٓاضب اسبساز٠ املفكٛد٠ اٚ املهتطب١ زبطِ َا طسدٜا َع ايتػٝري يف دزدات اسبساز٠ ٜٚسَص يًتػري بايسَص

( ايرٟ ٜٛضع قبٌ زَص ايداي١ املتػري٠ ٚبايػهٌ االتٞ  ∆) 

∆T =  Tf - Ti 

دزد١ اسبساز٠ االبتدا١ٝ٥ . Tiدزد١ اسبساز٠ ايٓٗا١ٝ٥  ٚ  Tfسٝح  

( ٚايتػٝري يف دزد١ اسبساز٠ ميهٔ نتابت٘ ع٢ً ايصٛز٠ ايتاي١ٝ  qيرا ايتٓاضب بني اسبساز٠  ) 

 ( q )         ∆T       ------------------1 

Cبجابت تٓاضب ٜدع٢ ايطع١ اسبساز١ٜ  ∆Tٚحيٍٛ ايتٓاضب اىل َطاٚا٠ بطسب 

 ( q )  =  °C .   ∆ T     ------------------2 

 ( (  بايعالق١ ايتاي١ٝ  ςَع اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ )  C) ٚتستبط ايطع١ اسبساز١ٜ 

 °C    =   ς   X m        ------------------3 

حنصٌ ع٢ً ايعالق١ ايتاي١ٝ  3يف َعادي١  2ٚبتعٜٛض َعادي١ 

C

m ς
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ع/ َا املكصٛد  بايطع١ اسبساز١ٜ ؟ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ ؟

 ٖٞ ن١ُٝ اسبساز٠ ايالش١َ يسفع دزد١ سساز٠ نت١ً َكدازٖا غساّ َٔ اٟ َاد٠ دزد١ ايطع١ اسبساز١ٜ :

(.J/°cضًٝٝص١ٜ ٚاسد٠ ٚٚسدتٗا ) 

ٖٞ ن١ُٝ اسبساز٠ ايالش١َ يسفع دزد١ سساز٠ نت١ً َكدازٖا غساّ ٚاسد  َٔ اٟ َاد٠ : اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ

(.J/g.°c)  دزد١ ضًٝٝص١ٜ ٚاسد٠ ٚٚسدتٗا

 870g َٔC°5َا َكداز اسبساز٠ ايٓادب١ َٔ تطدني قطع١ َٔ اسبدٜد نتًتٗا  ( 1-1َجاٍ ) 

؟  0.45J/g.cعًُا إ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًشدٜد   C°95اىل 

احلٌ / جنذ ايتػري يف دسدات احلشاس٠ 

 ∆T =  Tf - Ti  = (95 - 5( = 90C° 
 ٚباطتخذاّ ايعالق١ ايتاي١ٝ حنظب ن١ُٝ احلشاس٠

q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   × m(g)  ×   ∆T )°C(
q  ) J(  =  0.45 ( J/g.°C(   X 870)g(  X  90 )°C(  = 35235 J

ناالتٞ  K Jٚاحلشاس٠ املظتًٗه١ َٔ تظخني قطع١ احلذٜذ بٛسذ٠ 

q )KJ(  =  35235 J X  
𝟏𝐊𝐉

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐉
 = 35.235 kJ 

َع 45C اىل g10َٔ25 Cتػريت دزد١ سساز٠ املػٓطّٝٛ نتًتٗا ( 1-1)  متسٜٔ

؟ يكطع١ املػٓطّٝٛ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ اسطب  J 205انتطاب سساز٠ َكدازٖا 

ايتػري يف دسدات احلشاس٠  جنذاحلٌ / 

∆ T =  Tf - Ti  = (45 -25( = 20C° 
ٚباطتخذاّ ايعالق١ ايتاي١ٝ 

q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   × m(g)  ×   ∆T (C)
َٓٗا ْظتٓتر إ احلشاس٠ ايٓٛع١ٝ تهٕٛ ناالتٞ 

   ς ) J/g.C) = 
𝐪 

𝒎 𝑿 ∆𝑻
= 

𝟐𝟎𝟓 𝐉

𝟏𝟎𝐠 𝑿 𝟐𝟎 (𝑪)
 = 1.025 ( J/g.C)   
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اسطب  (86J/C°)  ٚضعتٗا اسبساز١ٜ  g 360قطع١ َٔ ايفط١ نتًتٗا  ( 9-1)  ضؤاٍ 

 ؟ سسازتٗا ايٓٛع١ٝ

 اسبٌ / 
  ايٓٛع١ٝ َع ايظع١ احلشاس١ٜ بايعالق١ ايتاي١ٝ.تشتبط احلشاس٠ 

                 C)J/C°(  =  ς ) J/g.C)   X      m(g)  
  

                            ς = 
𝐂

𝐦 
 =  

 𝟖𝟔𝐉/𝐂°

𝟑𝟔𝟎𝐠
 = 0.2388 J/g.C 

اسطب  °124Cاىل   °21Cضدٓت َٔ  g 6 قطع١ َٔ ايٓشاع نتًتٗا (  1-10)  ضؤاٍ 

 ؟J/g.C 0.39))اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًٓشاع عًُا إ  KJ )ن١ُٝ اسبساز٠ بٛسد٠ ايهًٝٛ دٍٛ )

 جند ايتػري يف دزدات احلساز٠ .احلــــــــــٌ/ 

 ∆T =  Tf - Ti  = (124 -21( = 103 C° 
  ٚباضتدداّ ايعالق١ ايتاي١ٝ حنطب ن١ُٝ احلساز٠

                  q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   X m(g)  X   ∆T )°C(     
                  q  ) J(  =  0.39 ( J/g.°C(   X 6)g(  X  103 )°C(  = 241J 

  ناالتٞ J Kٚاحلساز٠ املطتًٗه١ َٔ تطدني قطع١ ايٓشاع بٛسد٠   

q )KJ(  =  241 J X  
𝟏𝐊𝐉

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐉
 = 0.241 k J  

 

َٔ ايص٥بل عٓد تربٜدٖا kJ  َٔ  350g ))اسطب ن١ُٝ اسبساز٠ املٓبعج١ بٛسدات (  1-11ضؤاٍ )  

 َٔ77C°  12اىلC° 0.14)) عًُا إ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًص٥بل J/g.C؟ 

 اسبــــــــــٌ/ 
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اسطب ن١ُٝ  °79Cاىل  °25Cَٔ االٜجاٍْٛ َٔ   34gاذا مت زفع دزد١ سساز٠ ( 12-1ضؤاٍ )  

    J/g.C 2.44).)اذا عًُت إ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يالٜجاٍْٛ  kJ)بٛسد٠) اسبساز٠ املُتص١ يالٜجاٍْٛ

 kJ 4.47984 =احلــــــــــٌ/ ٚادب ايٓاتر طٝهٕٛ 

 

اىل  25C°َٔ سشاس٠  155gطخٓت ع١ٓٝ َٔ َاد٠ دلٗٛي١ نتًتٗا  ( 13-1)  طؤاٍ 

40C°  5700مما اد٣ اىل اَتصاص سشاس٠ َكذاسٖا J اسظب احلشاس٠ ايٓٛع١ٝ هلزٙ املاد٠؟ 

 (J/g.c) 2.45احلٌ / )ٚادب( ايٓاتر طٝهٕٛ 

 

 

عٓد تطدٝٓٗا فاذا عًُت إ اسبساز٠ االبتدا١ٝ٥  276Jاَتصت ايرٖب َٔ سبٝبات  4.5g (  14-1ضؤاٍ )  

 ؟J/g.C 0.13))اسطب ايدزد١ اسبساز١ٜ ايٓٗا١ٝ٥ اييت ضدٓت ايٝٗا اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًرٖب °25C ناْت 

 احلٌ / 
                  q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   X m(g)  X   ∆T (C)     

 َٓٗا ْطتٓتر إ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ تهٕٛ ناالتٞ 

    ∆T (C)    = 
𝒒 

𝛓 𝑿 𝒎
=    

𝟐𝟕𝟔 𝐉

0. 3𝐽/𝑔.𝑐 𝑋 4.5𝑔
 = 471.8 C    

 ∆T =  Tf - Ti              Tf =  ∆T +  Ti   = 471.8  + 25 = 496.8 C°   
 

 هً المجهولة ∆Tنصٌحة: اذا كانت الحرارة االبتدائٌة او النهائٌة هً المجهولة اعتبر 
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 ( ∆Hسساز٠ ايتفاعٌ )ايتػري يف االْجاييب  1-5

أنجس ايعًُٝات ايهُٝائ١ٝ جتسٟ عٓد ضػط ثابت ٚقًٌٝ ددا َٓٗا ذندخ عٓد سذِ ثابت يريو فإ احلساز٠ املصاسب١ 

  ع١ًُٝ قٝاضٗا حبذِ ثابتيًتفاعٌ ايهُٝائٞ اييت جتسٟ عٓد ضػط ثابت دنسٟ قٝاضٗا بػهٌ أضٌٗ َٔ 

ٖٞ داي١ ساي١ ثسَٛدآُٜه١ٝ ٚخاص١ غا١ًَ متجٌ ن١ُٝ اسبساز٠ املُتص١ اٚ املتشسز٠  :  ∆Hايتػري يف االْجاييب

ٚال ميهٔ قٝاع ايكِٝ املطًك١ هلا ألْٗا دايـ١ سايـ١    Hاملكاض١ بجبٛت ايطػط ) ايطػط ازبٟٛ( ٜٚسَص هلا بايسَص 

 ٜٚكاع هلا ايتػري اسباصٌ فٝٗا سطب ايعالق١ 

∆Hr  =   ∆H (P)     -  ∆H (R) 
  اْجاييب املتفاعالت       اْجاييب ايٓٛاتر       اْجاييب ايتفاعٌ                                          

 َالسعات ١َُٗ ددا 

  ايتػري يف االْجاييب∆H  ٟسساز٠ ايتفاعٌ املكاض١ عٓد ضػط ثابت أ =∆H = qp 

 qp .متجٌ احلساز٠ املكاض١ حتت ضػط ثابت 

  ( اذا ناْت∆HP  َٔ اصػسHR∆  ٟا )∆Hr .اصػس َٔ صفس اٟ هلا ق١ُٝ ضايب١ ٜهٕٛ ايتفاعٌ باعح يًشساز٠ 

   ( اذا ناْت∆HP  َٔ أنربHR∆  ٟا )∆Hr  اص يًشساز٠ َٛدب١ ٜهٕٛ ايتفاعٌ َأنرب َٔ صفس اٟ هلا ق١ُٝ. 

 داي١ اسباي١ 1-6

ٖٞ تًو اشباص١ٝ اٚ ايه١ُٝ اييت تعتُد ع٢ً اسباي١ االبتدا١ٝ٥ يًٓعاّ قبٌ ايتػري ٚاسباي١ ايٓٗا١ٝ٥ يًٓعاّ بعـد   

ٚطاق١  ايتػري بػض ايٓعس عٔ ايطسٜل اٚ املطاز ايرٟ مت َٔ خالي٘ ايتػري َٚٔ أَج١ً داي١ اسباي١ االْجاييب ٚاالْرتٚبٞ

 نبظ اسبس٠ .

  إٕ احلساز٠ ٚايػػٌ قُٝٗا تتػري نجريا بتػري ظسٚف ايتذسب١ ٚبايتايٞ فٗٞ ال تعترب دٚاٍ ساي١ سٝح اْٗا تعتُد ع٢ً

 املطاز ٚاخلطٛات اييت مت َٔ خالهلا َٔ خالهلا ايتػٝري.

 ( هلرٙ∆ال ميهٔ قٝاع ايكِٝ املطًك١ يدٚاٍ احلاي١ ٚإمنا ميهٔ قٝاع َكداز ايتػٝري ) ٍايدٚا . 

 اشبٛاص ايعا١َ يًُٛاد 1-7

 تكطِ اخلٛاص ايعا١َ يًُٛاد اىل ْٛعني:

املاد٠ املٛدٛد٠ يف ن١ُٝ ٖٚٞ تػٌُ مجٝع اخلٛاص اييت تعتُد ع٢ً  : اخلٛاص ايػا١ًَ -1

 ايٓعاّ َجٌ ايهت١ً ٚ احلذِ ٚايطع١ احلساز١ٜ ٚاالْجاييب ٚاالْرتٚبٞ ٚايطاق١ احلس٠.

املاد٠ املٛدٛد٠ ال تعتُد ع٢ً ن١ُٝ ٖٚٞ تػٌُ مجٝع اخلٛاص اييت  : اخلٛاص املسنص٠ -2

 ٚاحلساز٠ ايٓٛع١ٝ.يف ايٓعاّ َجٌ ايهجاف١ ٚدزد١ احلساز٠ 
 عًٌ / االْجاييب ٜعترب داي١ ساي١ ٖٚٞ خاص١ٝ غا١ًَ؟

َـٔ املـاد٠    2moleاجلٛاب / ألْٗا تعتُد ع٢ً ن١ُٝ املاد٠ فايتػري يف اْجـاييب تفاعـٌ   

 َٔ املاد٠ ْفطٗا. 1moleٜطاٟٚ ضعف ايتػري يف اْجاييب تفاعٌ 

 
 ست٢  ايهت١ً َسنص٠ بظ َا تسنص ع٢ً ايهت١ً ترنس غا١ًَ تػٌُ نًػٞ
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 ايهُٝٝا٤ اسبساز1-8١ٜ

عًِ ٜٗتِ بدزاض١ اسبساز٠ املُتص١ ٚاملٓبعج١ ْتٝذ١ ايتػريات ايفٝصٜا١ٝ٥ ٚايهُٝا١ٝ٥ مبع٢ٓ ابطط اْٗا 

 تٗتِ حبطاب اْجاييب ايتفاعالت ايهُٝا١ٝ٥ ٚايتػٝريات ايفٝصٜا١ٝ٥.

 ضايب١ ايتفاعٌ باعح يًشساز٠.  Hr∆ضابكا إ ناْت قِٝ  نُا ٚضشٓا

 اَا ارا ناْت َٛدب١ فايتفاعٌ َاص يًششاس٠.

 السغ :

 ارا اعتربْا إ ايتفاعٌ ٖٛ ايٓعاّ

 حيٍٛ ايطاق١ احلشاس١ٜ َٔ ايٓعاّ اىل احملٝط( )فايتفاعٌ ايباعح يًششاس٠ 

 نُا يف ايتفاعٌ ايهُٝٝائٞ ٚايتػٝري ايفٝصٜائٞ اآلتٝني .

     2H2(g)    +   O2(g)                          2H2O(l)   + Energy  ٞتفاعٌ نُٝٝائ  

             2H2O(g)                            2H2O(l)   + Energy  ٞتػري فٝصٜائ    

( نُا يف ادْاٙ فٝ٘ ميتص ايٓعاّ ايطاق١ احلشاس١ٜ َٔ احملٝط)  ايتفاعٌ املاص يًششاس٠اَا          

2HgO(S)  +  Energy                         2Hg(l)  + O2(g)   ٞتفاعٌ نُٝٝا٥  

       2H2O(s)   + Energy                               2H2O(l)   ٞتػري فٝضٜا٥      

 . اذا نتبت يف د١ٗ ايٓٛاتر فايتفاعٌ باعح يًشساز٠ إَااص يًشساز٠ َتفاعالت فايتفاعٌ امليف د١ٗ   Energy عٓدَا تهتب ن١ًُ ايطاق١  #

 

 

 

 التفاعل الباعث للحرارة                               التفاعل الماص للحرارة فٌه
 طالة فٌه ٌحرر النظام الحرارة                  طالةٌمتص النظام الحرارة                                

 الى المحٌط                               من المحٌط 
 

 

 

 

 

   0  < ∆H                                                       0 > ∆H 

                  ∆H = +                                                         ∆H = - 

 

2Hg(l)  + O2(g)  
  

2H2O(g) 

2HgO(S) 

 

2H2(g   +  O2(g) 
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 قٝاغ اْجاييب ايتفاع1-9ٌ

ٜطتددّ يكٝاع سساز٠ ايتفاعٌ )اْجاييب ايتفاعٌ( املُتص١ اٚ املتشسز٠ يف ايــتفاعٌ ايهُٝٝائٞ عٓد 

ٜتهٕٛ املطعس تٛضع فٝ٘ نُـٝات َــــــعسٚف١ َٔ املٛاد املتفاع١ً  املطعسثبٛت ايطػط دٗاش ٜط٢ُ 

عاء َعصٍٚ عصال َٔ ٚعاء يًتفاعٌ َػُٛز يف ن١ُٝ َع١ٓٝ َٔ املــاء)َعسٚف١ ايهت١ً ( َٛدٛد٠ يف ٚ

مبا إ احلساز٠ املتشسز٠ َٔ ايتفاعٌ تسفع دزد١ سساز٠ املاء ٚاملطعس يرا ميهٔ قٝاع نُٝتٗا َٔ  دٝدا

 ايصٜـــــاد٠ يف دزد١ احلساز٠ اذا ناْت ايطع١ احلساز١ٜ يًُطعس ٚذلتٜٛات٘ َعسٚف١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َالسعات ١َُٗ قبٌ ايدخٍٛ اىل َطائٌ ايسٜاض١ٝ اخلاص١ باملطعس احلسازٟ .

 املاد٠ اييت تدخٌ يف املطعس اسبسازٟ جيب إ تهٕٛ َع١ًَٛ عدد املٛالت  -1
 اٚ َع١ًَٛ ايهت١ً اٚ ايهت١ً املٛي١ٝ يٓطتدسز عدد املٛالت .

 ن١ُٝ اسبساز٠ باضتدداّ ايعالق١ ايتاي١ٝ اذا ناْت ايطع١ اسبساز١ٜ يًُطعس ١ًَُٗاجياد  -2

q  ) J(  =  ς ( J/g.C)   X m(g)  X  ∆ T (C) 

 q (J)  =  C .  ∆Tٚاذا ايطع١ اسبساز١ٜ َعطا٠ بايطؤاٍ َٔ ايعالق١ ايتاي١ٝ      
 .ٚدزد١ سساز٠ ابتدا١ٝ٥ ْٚٗا١ٝ٥ٚع١ًٝ جيب إ ٜعطٞ بايطؤاٍ نت١ً املا٤ ٚاسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًُا٤ 

 ق١ُٝ ضايب١  qاذا طًب ن١ُٝ اسبساز٠ املتشسز٠ ال بد إ تهٕٛ ن١ُٝ اسبساز٠   -3
 ست٢ ٚإ ظٗست َٛدب١ حنٛهلا ضايب١ بٛضع ق١ُٝ ضايب١ أَاَٗا.

 ٚ ألْ٘ ضٝطًب يف َععِ األض١ً٦ ن١ُٝ اسبساز٠ ايٓادب١ َٔ اسرتام ٍَٛ ٚاسد  -4
 ْطبل ايعالق١ 

q =   
ن١ُٝ اسبساز٠

عدد املٛالت

 

 
 H∆.طاملا إ اسبساز٠ ايٓادب١ مت قٝاضٗا يف املطعس املفتٛح بجبٛت ايطػط فأْٗا متجٌ اْجاييب ايتفاعٌ -5

  Xْطسب ايك١ُٝ  KJ/moleاىل   J/moleٚيتشٌٜٛ االْجاييب َٔ ٚسد٠  -6
 (  )

     
. 

 الملخص السرٌع
 .∆T اٌجاد  -ا

تطبٌك لانون كمٌة  -2
 حسب المعطٌاتqالحرارة 

 وتحوٌل بالمٌمة السالبة.
اٌجاد عدد موالت المادة  -3

 الداخلة فً المسعر.
 J/molبوحدة qاٌجاد  -4

بتمسٌم كمٌة الحرارة على 
 عدد الموالت المستخرجة. 

  KJ/molبوحد تحوٌلها -5
 .1000J/KJبالمسمة على

من مول  اذا طلب الكثر -6
نضرب الناتج النهائً فً 

 عدد الموالت المطلوبة.
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 / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ ـــــــــَٔ َسنب ايهًٛنٛش نتًت٘ املٛيٝ 3gباضتدداّ املطعس اسبسازٟ ٚضعت  ( 2-1َجاٍ ) 

 (180g/mole  ) 1200يف ٚعا٤ ايع١ٓٝ ٚضع ٖرا ايٛعا٤ داخٌ ايٛعا٤ املعصٍٚ ايرٟ ٧ًَ به١ُٝ g  املا٤ َٔ (

اسسم بعـد ذيـو املـصٜر     °21.0C =ٚناْت دزد١ اسبساز٠ االبتدا١ٝ٥  (°J/g.C 4.2اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًُا٤ 

 KJاسطب ن١ُٝ اسبـساز٠ املتشـسز٠ بٛسـد٠     °25.5Cدد إ دزد١ سساز٠ املطعس ٚعٓد قٝاع دزد١ اسبساز٠ ٚ

 َٔ ايهًٛنٛش . عًُا إ ايطع١ اسبساز١ٜ يًُطعس ١ًَُٗ.  1moleْتٝذ١ اسرتام 

 ازبٛاب / حنطب اٚال ايتػٝري يف دزدات اسبساز٠

∆T= Tf – Ti   = 25.5 – 21.0=4.5 C° 

q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   X m(g)  X   ∆T (C) 
         q  ) J(  =  4.2 ( J/g.C)   X 1200(g)  X  4.5 (C) = 22680 J  

 (.J 22680 -وألننا نرٌد حساب كمٌة الحرارة المتحررة البد ان تكون المٌمة سالبة اي = )  
 جنذ عذد َٛالت ايهًٛنٛص نْٛٓا حنتاز اسرتام احلشاس٠ ملٍٛ ٚاسذ َٓ٘ 

n( mol) = 
𝒎(𝐠)

𝑴 (
𝐠

𝐦𝐨𝐥
)
 = 

𝟑𝐠

𝟏𝟖𝟎 𝐠/𝒎𝒐𝒍
 = 

𝟏𝐠

𝟔𝟎 𝐠/𝒎𝒐𝒍
 = 0.0166mol 

 َٔ ايهًٛنٛص = 1molٚعًٝ٘ احلشاس٠ املتششس٠ َٔ اسرتام 

 q= 
−𝟐𝟐𝟔𝟖𝟎 𝐉

𝟎.𝟎𝟏𝟔𝟔 𝒎𝒐𝒍
 = -1360800 J/mol = ∆H ألْٗا مت قٝاضٗا يف املطعس بجبٛت ايطػط  

∆H(kJ/mol) = -1360800 J/mol X 
𝟏(𝒌𝑱)

𝟏𝟎𝟎𝟎𝐉
 = -1360.8kJ/ mol 

( يف َطـعس َفتـٛح    32g/moleنتًتـ٘ املٛيٝـ١ )   ( 4H2Nاهلٝدزاشٜٔ )َٔ َسنب  3gاذا مت سسم  ( 2-1متسٜٔ ) 

ٕ دزد١ اسبساز٠ تستفع َٔ (°J/g.C 4.2 )اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًُا٤ َٔ املا٤ g 1000حيتٟٛ   °28.2C  اىل  24.6Cفا

  عًُا إ ايطع١ اسبساز١ٜ يًُطعس ١ًَُٗ.َٔ اهلٝدزاشٜٔ . 1molْتٝذ١ اسرتام  KJاسطب ن١ُٝ اسبساز٠ املتشسز٠ بٛسد٠ 

     °T= Tf – Ti   = 28.2 – 24.6=3.6 C∆ . ازبٛاب / حنطب ايتػري يف دزدات اسبساز٠

q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   X m(g)  X   ∆T (C) 

         q  ) J(  =  4.2 ( J/g.C)   X 1000(g)  X  3.6 (C) = 15120 J  
 (.J 15120 -وألننا نرٌد حساب كمٌة الحرارة المتحررة البد ان تكون المٌمة سالبة اي = )  

 جنذ عذد َٛالت اهلٝذساصٜٔ  نْٛٓا حنتاز اسرتام احلشاس٠ ملٍٛ ٚاسذ َٓ٘ 

n( mol) = 
𝒎(𝐠)

𝑴 (
𝐠

𝐦𝐨𝐥
)
 = 

𝟑𝐠

𝟑𝟐 𝐠/𝒎𝒐𝒍
 = 0.094 mol 

 َٔ اهلٝذساصٜٔ  = 1molٚعًٝ٘ احلشاس٠ املتششس٠ َٔ اسرتام 

 q= 
−𝟏𝟓𝟏𝟐𝟎 𝐉

𝟎.𝟎𝟗𝟒 𝒎𝒐𝒍
 = -160851 J /mol = ∆H ألْٗا مت قٝاضٗا يف املطعس بجبٛت ايطػط  

∆H(kJ/mol) = -160851  J/mol X 
𝟏(𝒌𝑱)

𝟏𝟎𝟎𝟎𝐉
 = -160.85 kJ/ mol 
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َٔ ساَض اشبًٝو نتًت٘  g 1.5َٔ اض١ً٦ ايفصٌ اذا مت سسم ع١ٓٝ نتًتٗا ( 1-17ايطؤاٍ )

فاذا  (°J/g.C 4.2َٔ املا٤ ) اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًُا٤  g 750يف َطعس حيتٟٛ  (60g/mol)املٛي١ٝ 

اسطب ن١ُٝ اسبساز٠ اييت تٓبعح  °28Cاىل  °24Cازتفعت دزد١ سساز٠ املطعس ٚحمتٜٛات٘ َٔ 

 َٔ اسباَض عًُا إ ايطع١ اسبساز١ٜ يًُطعس ١ًَُٗ؟))ٚادب(ْتٝذ١ اسرتام ٍَٛ ٚاسد 

  - 504000J/molالناتج /  /ازبٛاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( َٔ اط١ً٦ ايفصٌ عٓذ سذٚخ تفاعٌ نُٝٝا٥ٞ يف َظعش طعت٘ احلشاس١ٜ 16-1يظؤاٍ )ا 

, اسظب ايتػري  °0.12Cفإ دسد١ سشاس٠ املظعش تشتفع مبكذاس  kJ/°C 2.4ايه١ًٝ تظاٟٚ 

 .Jبٛسذ٠  يف االْجاييب يزيو ايتفاعٌ

 احلشاس٠ املكاط١ يف املظعش احلشاسٟ =احلٌ / ايتػري يف االْجاييب 

 ∆H = qp =  C .  ∆T  

              =  2.4  kJ/°C   X 0.12C° = 0.288 kJ = -0.288kJ 

∆H(J) = -0.288kJ x 1000J/kJ = - 288J 
 النه أعطى فً السؤال السعة الحرارٌة للمسعر ولم ٌعطً كتلة او حرارة نوعٌة qp =  C .  ∆Tاستخدمنا هذه العاللة -:1مالحظة

 بالمٌمة السالبة(  T∆مباشرة وبالمٌمة الموجبة )اما اذا لال انخفضت بممدار اي T∆كلمة ترتفع بممدار ٌعنً انه اعطى  -:2مالحظة

 التغٌر فً االنثالبً ولٌس كمٌة حرارة محترلة من مول واحد من المادة.هنا اراد فمط  -مالحظة:
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 املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ اسبساز١ٜ 1-10

تًف عٔ نتاب١ ٖٞ املعادي١ اييت تعرب عٔ ايتفاعالت ايهُٝا١ٝ٥ ٚايتػٝريات ايفٝصٜا١ٝ٥ ٖٚٞ رب

 املعادالت ايهُٝا١ٝ٥ األخس٣.

 غ/ َا ٖٞ األَٛس اييت جيب إٔ تٛضشٗا املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ احلشاس١ٜ؟

اغاز٠ ايتػري يف االْجاييب املصاسب١ يًتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ اٚ ايتػري ايفٝصٜا٥ٞ اٟ إ تهٕٛ ذات اغاز٠ َٛدب١ اٚ ضايب١  -1

 ساز٠ نُا يف َعادي١ اْصٗاز ازبًٝد.اص يًشَٛدب١ تعين إ ايتفاعٌ ملفاإلغاز٠ ا

         2H2O(s)                                 2H2O(l)         ∆H = 6KJ/mol 
  1atmضػط  °25Cعٓد دزد١ سساز٠   6KJ/molٖٚرا ٜعين اْ٘ مت اَتصاص سساز٠ َكدازٖا  

 تفاعالتاملعادي١ اسبساز١ٜ ْفطٗا َع املُتص١ يف املعادي١ اسبساز١ٜ بٛضعٗا يف ٚميهٔ نتاب١ اسبساز٠ امل

      2H2O(s)         +        ∆H=6KJ/mol               2H2O(l)          
 تعين إ ايتفاعٌ باعح  يًشساز٠ نُا يف ايتفاعٌ االتٞ  ايطايب١اَا اإلغاز٠ 

         CH4(g)           +  2O2(g)                     CO2(g)   + 2H2O(l)     ∆H=-890KJ/mol 
  1atmضػط  °25Cعٓد دزد١ سساز٠   KJ/mol 890ٖٚرا ٜعين اْ٘ مت ذبسز )اْبعاخ( سساز٠ َكدازٖا  

  ٚميهٔ نتاب١ اسبساز٠ املٓبعج١ يف املعادي١ اسبساز١ٜ بٛضعٗا يف املعادي١ اسبساز١ٜ ْفطٗا َع ايٓٛاتر

         CH4 (g)          + 2O2 (g)                        CO2(g)    + 2H2O(l)     + 890KJ/mol 
بطبب إ ن١ُٝ اسبساز٠ املُتص١ اٚ املتشسز٠ تتػري )) (جيب ذنس اسباي١ ايفٝصٜا١ٝ٥ يًُٛاد ايداخ١ً يف ايتفاعٌ)عًٌ -2

 ٚاملجاٍ ادْاٙ ٜٛضح ذيوبتػري اسباي١ ايفٝصٜا١ٝ٥ يًُاد٠ (( 

         H2(g)    +  
 

 
 O2(g)                             H2O(l)      ∆H = 

ـــ

 286 kJ/mol   

         H2(g)    +  
 

 
 O2(g)                              H2O(g)      ∆H =  

ـــ

 242 kJ/mol     

 اذا مت عهظ ايع١ًُٝ فإغاز٠ االْجاييب تتػري َٔ املٛدب اىل ايطايب ٚبايعهظ. -3

              H2O(s)                                     H2O(l)      ∆H = 6 kJ/mol   
              H2O(l)                                      H2O(s)      ∆H = 6 ــ kJ/mol   

 عٓد ضسب اٚ قط١ُ طسيف املعادي١ مبعاٌَ عددٟ َعني جيب إ دبسٟ ْفظ ايع١ًُٝ ع٢ً ق١ُٝ االْجاييب. -4

              H2O(s)                                     H2O(l)      ∆H = 6 kJ/mol   
   2H2O(s)                               2H2O(l)          ∆H =2 X 6 k J/mol =  12kJ/mol 
 

 اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ 1-11

( ٚضػط 298K) °25Cعٓذَا ٜتِ قٝاغ ق١ُٝ االْجاييب عٓذ ظشٚف قٝاط١ٝ ٚاييت ٖٞ دسد١ احلشاس٠ 

1atm  تظ٢ُ ايك١ُٝ ايكٝاط١ٝ االْجاييب ايكٝاط١ٝ ٜٚشَض هلا بايشَض∆H°r. 

 
 
 

 

 

َٔ أط١ً٦ ايفصٌ / َارا تعين ظشٚف ايتفاعٌ ايكٝاط١ٝ يف ايهُٝٝا٤ احلشاس١ٜ ( 1-18ايظؤاٍ )

 ( اييت تظتخذّ يف ايػاصات؟STPَٚا ٖٞ أٚد٘ االختالف عٔ ايعشٚف ايكٝاط١ٝ )

 .1atm( ٚضػط 298K) °25Cايعسٚف ايكٝاض١ٝ يف ايهُٝٝا٤ اسبساز١ٜ ٖٞ دزد١ اسبساز٠ ازبٛاب / 

 .1atm( ٚضػط 273K)  °C 0ايعسٚف ايكٝاض١ٝ يف ايػــــــــــــــاشات  ٖٞ دزد١ اسبساز٠            
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 أْٛاع االْجايبٝات 12-1

 

 

 اْجاييب ايتػٝريات ايفٝضٜا١ٝ٥             H°C∆اْجاييب االسرتام ايكٝاط١ٝ        H°f∆اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاط١ٝ 

 (H∆, اجنُاد  H∆, اْصٗاس  H∆, تهجٝف  H∆) تبخش                                                                           

ٖٞ اسبساز٠ ايالشَـ١ يتهـٜٛٔ َـٍٛ ٚاسـد َـٔ اٟ َسنـب َـٔ عٓاصـسٙ          -:  H°f∆اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ  -1

 .  1atm)ٚضػط °25C)االضاض١ٝ املتٛادد٠ باثبت صٛزٖا يف ايعسٚف ايكٝاض١ٝ 

   ٌْعين بايعٓاصس باثبت صٛزٖا اٟ سايتٗا ايكٝاض١ٝ فاهلٝدزٚدني تهٕٛ سايت٘ ايػاش١ٜ ٖٞ االثبت ٚايصئبل ايطـائ

 بت الْٗا متجٌ احلاالت املٛدٛد٠ حتت ايعسٚف ايكٝاض١ٝ ٚاملػٓطّٝٛ ايصًب ٖٞ ايصٛز االث

 ( ايهازبٕٛ ي٘ انجس َٔ صٛز٠ َجٌ ايهسافٝتgraphite (ٚاملاع )(diamond .ٚيهٔ ايهسافٝت ٖٞ االثبت 

  ( ايهربٜت ي٘ انجس َٔ صٛز٠ َجٌ املعٝينrhomloic (ٟٚاملٛغٛز )(ortherhomloic .ٚيهٔ املعٝين ٖٞ االثبت 

  مت االتفام دٚيٝا إ ق١ُٝ∆Hf°  صفس .ٚعًٝ٘ اضاف١ اىل ايعٓاصس اييت َست =جلُٝع ايعٓاصس يف سايتٗا ايكٝاض١ٝ 

 صفس. =هلا  °Hf∆ق١ُٝ  I2ٚايٝٛد ايصًبBr2ٚايربN2ّٚٚايٓرتٚدني O2ٚاألٚنطذنيF2ٚايفًٛزCl2يهًٛز ا

 امثلة لبعض التفاعالت توضح تكوٌن المواد من اثبت صورها

       H2(g)  + 
 

 
 O2(g )                       H2O (l)            ∆Hf°( H2O)= -286 k J/mol 

   
 

 
H2(g)  +  2O2(g ) +

 

 
 P4(s)               H3PO4 (s)    ∆Hf°( H3PO4)=-128 kJ/mol 

         Mg (s)  +  Cl2(g )                       MgCl2(s     ∆Hf°( MgCl2)= -642 k J/mol 
         C(graphite)  +  O2(g )                     CO2 (g     ∆Hf°( CO2)= -394 k J/mol 

 عًٌ / ظٗٛز نطٛز يف املعادي١ احلساز١ٜ؟ 

ز / بطبب نتاب١ املعادي١ اييت متجٌ تهٜٛٔ ٍَٛ ٚاسد َٔ املسنب املساد تهٜٛٓ٘ يرا ًْذأ يتػٝري عدد 

 املتفاع١ً.َٛالت املٛاد 

  مهم جدا((( ان(((∆Hr° = ∆Hf°  حينما يتكىن مىل واحد مه املادة ومه عناصرها
 °Hf∆ال تساوي  °Hr∆ولكه حينما يكىن املتكىن اكثر مه مىل فان  األساسية.

    H2(g)    +  Br2(g)                      2HBr(g)    ∆Hr° = -72KJالحظ المثال التالً  
  36-قد تكون نتٌجة هذا التفاعل لذا فأن نصف الحرارة اي  HBrعند النظر الى المعادلة نجد ان مولٌن من  

 2بعد قسمة المعادلة على  هوهذا تم استنتاج HBrٌجب ان تبعث عند تكوٌن مول واحد من 
 وهً كاالتً  °Hf∆و  °Hr∆وعلٌه فً حال تكوٌن اكثر من مول وجدت عالقة بٌن 

 
 

 

∆Hf° = 

∆𝐇𝐫°

𝐧
                               ∆𝐇𝐫° = ∆𝐇𝐟°  𝐱  𝐧    
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انتــب املعاديــ١   6H6C = 49KJ/molاذا عًُــت إ اْجــاييب ايتهــٜٛٔ ايكٝاضــ١ٝ يًبٓــصٜٔ      (3-1َجــاٍ )

  C6H6 (°Hf∆َطا١ٜٚ اىل  ) °Hr∆ايهُٝا١ٝ٥ اسبساز١ٜ حبٝح تهٕٛ 

البـــذ َـــٔ تهـــٕٛ َـــٍٛ ٚاســـذ َـــٔ ايبٓـــضٜٔ َـــٔ عٓا ـــشٙ    °Hf∆َـــع   °Hr∆احلـــــــــــٌ/ يٝتظـــاٟٚ

 . 1atmٚضػط  °25Cاألطاط١ٝ ٚبايعشٚف ايكٝاط١ٝ 

   6C (graphite) + 3H2(g)                 C6H6(l)   ∆Hr° = ∆Hf° =  49KJ/mol 

 
ــسٜٔ ) ــاَض    (3-1متـ ــ١ٝ سبـ ــٜٛٔ ايكٝاضـ ــاييب ايتهـ ــت إ اْجـ ــواذا عًُـ  -811KJ/mol= (4SO2H) ايهربٜتٝـ

 H2SO4 (°Hf∆)َطا١ٜٚ اىل °Hr∆انتب املعادي١ ايهُٝا١ٝ٥ اسبساز١ٜ يًتفاعٌ  حبٝح تهٕٛ 

ـــٌ/  ــاٟٚاحلـــــــ ــع   °Hr∆يٝتظ َ∆Hf°         ٔــ ــو َ ــاَ  ايهربٜتٝ ــٔ س ــذ َ ــٍٛ ٚاس ــٔ تهــٕٛ َ ــذ َ الب

 . 1atmٚضػط  °25Cعٓا شٙ األطاط١ٝ ٚبايعشٚف ايكٝاط١ٝ 

H2(g)+S rhomloic+2O2(g)            H2SO4(l)  ∆Hr° = ∆Hf° =  - 811KJ/mol 

هلــا قُٝــ١ اْجــاييب ايتهــٜٛٔ  ∆rH°اٟ َــٔ ايتفــاعالت ايتايٝــ١ تطــاٟٚ قُٝــ١ االْجــاييب ايتفاعــٌ ايكٝاضــ١ٝ  (4-1َجــاٍ ) 

 يًُسنبات املته١ْٛ؟ °Hf∆ايكٝاض١ٝ 

1)   4Fe(s)    + 3O2(g)              2Fe2O3(s)                  ∆Hr° = 1625kJ 

2) C(graphite)  +  O2(g )                  CO2 (g)             ∆Hr°=-394 kJ 

3)  CO(g)      +   
𝟏

𝟐
O2(g )                         CO2 (g)        ∆Hr°=283 kJ 

 ٍَٛ. 1  ٍَٛ ٚجيب إ ٜهٕٛ ايٓاتر  2الٕ ايٓاتر ٖٛ  °Hf∆ال تطاٟٚ   °Hr∆( 1ايتفاعٌ )

 َٔ عٓاصسٙ األضاض١ٝ. CO2يتٛفس ايػسٚط ُٖٚا تهٜٛٔ ٍَٛ ٚاسد َٔ  °Hf∆تطاٟٚ   °Hr∆( 2ايتفاعٌ )

 .   َسنب ٚيٝظ عٓصس باثبت صٛزٙ    COالٕ  °Hf∆ال تطاٟٚ   °Hr∆( 3ايتفاعٌ )

 
ٍ  ∆fH°اسطــب اْجــاييب ايتفاعــٌ ايكٝاضــ١ٝ يًتفاعــٌ ايتــايٞ اذا عًُــت إ اْجــاييب ايتهــٜٛٔ ايكٝاضــ١ٝ  (4-1متــسٜٔ )

((HF  =-271KJ/mol   H2(g)      +     F2(g)                          2HF(g)         

ـــٌ/  ــٌُ       اسبـــــــ ــ١ تػ ــٕٛ املعادي ــد ٚيه ــٍٛ ٚاس ــٜٛٔ َ ــٔ ته ــ١ َ ــساز٠ املٓبعج ــٞ اسب ــ١ٝ ٖ ــٜٛٔ ايكٝاض ــاييب ايته إ اْج

   °Hr∆يٓشصٌ ع٢ً ق١ُٝ 2يف   °HF) )∆Hfيرا جيب ضسب ق١ُٝ  HFٍَٛ َٔ  2تهٜٛٔ 

∆Hr°  = 2mol  X ∆Hf°  =   2mol  X -271 KJ / mol = -542 K J 

 
 يًتفاعٌ ايتايٞ   °Hr∆( اسطب اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاض1١ٝ-5متسٜٔ )

    4Al(s)      +     3O2(g)                          2Al2O3(s)           

 Hf° ( ٍ(Al2O3 = -1670 KJ/mol∆اذا عًُت إ اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ 

ـــٌ/  ــٌُ      اسبـــــــ ــ١ تػ ــٕٛ املعادي ــد ٚيه ــٍٛ ٚاس ــٜٛٔ َ ــٔ ته ــ١ َ ــساز٠ املٓبعج ــٞ اسب ــ١ٝ ٖ ــٜٛٔ ايكٝاض ــاييب ايته إ اْج

   °Hr∆يٓشصٌ ع٢ً ق١ُٝ 2يف   °Al2O3) )∆Hfيرا جيب ضسب ق١ُٝ  Al2O3ٍَٛ َٔ  2تهٜٛٔ 

∆Hr°  = 2mol  X ∆Hf°  =   2mol  X -1670 KJ / mol = -3340 K J 
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ٖٞ اسبساز٠ املتشسز٠ َٔ سسم ٍَٛ ٚاسد َٔ اٟ َسنب سسقا تاَا يف  -:  H°c∆اْجاييب االسرتام ايكٝاض١ٝ  -2

 .H°c∆ٜٚسَص هلا 1atm)ٚضػط °25C)األٚنطذني يف ايعسٚف ايكٝاض١ٝ 

 
ايباًٜٛدٞ سٝح ايػزا٤ ٖـٛ ايٛقـٛد   إٕ تفاعالت االسرتام تؼٌُ تفاعٌ املٛاد ) ايٛقٛد( َع االٚنظذني فُجال يف ايٓعاّ 

 ٚعٓذ سشق٘ داخٌ اجلظِ تتشٍٛ املٛاد ايهشبٖٛٝذسات١ٝ اىل طهش ايهًٛنٛص يتضٜٚذ اجلظِ بايطاق١.

َـٔ   KJ -2873إ اسذ طشم تذف١٦ املٓاصٍ اٚ طبخ ايطعاّ ٖٞ سشم غاص ايبٝٛتإ سٝح إ سشم ٍَٛ ٚاسذ َٓ٘ حيشس طاق١ َكذاسٖا 

 . ي١ٝايطاق١ سظب املعادي١ ايتا

  C4H10(g)  + 
  

 
 O2(g)                       4CO2(g) + 5H2O(l)  ∆H°r=-2873kJ/mol 

 او ان معظم السٌارات تسٌر نتٌجة لحرق الكازولٌن فً محركاتها كما فً المعادلة التالٌة

  C8H18(l)  + 
  

 
 O2(g)                        8CO2(g)+ 9H2O(l)  ∆H°r= -5471kJ/mol 

 اناطٝذٖاإ سشم ْٛاتر ايعٓا ش َع األٚنظذني ٜؤدٟ اىل تهٜٛٔ 

 . السغ االَج١ً ادْاٙ أَا سشم املٛاد ايعط١ٜٛ ٜؤدٟ دا٥ُا غاص ثٓا٥ٞ اٚنظٝذ ايهاسبٕٛ ٚاملا٤ ايظا٥ٌ  

 .ٚيطبط َٛاص١ْ املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ حلشم املٛاد ايعط١ٜٛ ْتبع ايكاعذ٠ ايتاي١ٝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غ/ َا ٖٞ ػشٚط تظاٟٚ اْجاييب االسرتام ايكٝاط١ٝ َع اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاط١ٝ؟

َع اْجاييب االسرتام  H°r∆إٕ ايؼشط األطاطٞ يتظاٟٚ اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاط١ٝ ز/  

ٖٞ سشم ٍَٛ ٚاسذ َٔ املاد٠ َع ن١ُٝ ٚافش٠ َٔ األٚنظذني يزا مجٝع  H°c∆ايكٝاط١ٝ

ألْٗا متجٌ سشم ٍَٛ ٚاسذ َٔ املٛاد . إ مجٝع تفاعالت   H°c    =∆H°r∆ايتفاعالت أعالٙ 

 .يًششاس٠باعج١ االسرتام ٖٞ تفاعالت 

CxHy(  )  +       O2(g)                           XCO2(g)   + 
𝒚

𝟐
H2O(l)    

 -: حلظاب األٚنظذني ْتبع َا ًٜٞ 

ارا نإ املشنب ايعطٟٛ احملرتم ال حيٟٛ اٚنظذني حنظب عذد رسات -1

 السغ املعاديتني ادْاٙ.  2االٚنظذني يف طشف ايٓٛاتر ْٚكظِ ايٓاتر ع٢ً 

 C5H12( l )  +       8O2(g)                            5CO2(g)   + 6H2O(l)    

      C7H14( l )  +       
𝟐𝟏

𝟐
O2(g)                            7CO2(g)   + 7H2O(l)    

اذا كان المركب العضوي ٌحوي اوكسجٌن نحسب عدد ذرات االوكسجٌن فً طرف النواتج  -2
ونطرح منه عدد ذرات االوكسجٌن الموجودة فً المركب العضوي ونمسم ما تبمى من 

 الحظ المعادلتٌن ادناه.  2الناتج على 
 C4H9OH( l )     +       6O2(g)                            4CO2(g)   + 5H2O(l)    
CH3COOH( l )  +       2O2(g)                            2CO2(g)   + 2H2O(l)    
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 َػٛاز ايف ٌَٝ ٜبدأ خبط٠ٛ ٖٚا اْت تبدا بأٍٚ خطٛات سٝاتو امل١ُٗ 

 ال تكًل املػٛاز ضٌٗ اضٌٗ مما تعٔ فكط ابتعد عٔ ايكًل

 عٔ اشبٛف ضتشكل َا تسٜد

 آْا َعو

ــاٍ ) ــٞ ايظــا٥ٌ       ( 1-5َج ــشم ايهشــٍٛ االثًٝ ــ١ احلشاسٜــ١ حل ــب املعاديــ١ ايهُٝٝا٥ٝ انت

((C2H5OH   ٕ1367 - ارا عًُت اKJ/mol =  ∆H°c  ؟ 

 الحــــل / 

C2H5OH(l)  + 3O2(g)             2CO2(g)   + 3H2O(l)     ∆H°c= -1367kJ/mol 
 

 ؟  2219KJ/mol  = ∆H°c-(عًُا إ C3H8(انتب تفاعٌ اسرتام غاش ايربٚبإ )1-6متسٜٔ)

 اسبــــٌ /  

  C3H8 (g)  + 5O2(g)                 3CO2(g)   + 4H2O(l)    ∆H°c= -2219kJ/mol 
 

 

َــٔ أضــ١ً٦ ايفصــٌ اسطــب ايــتػري يف اْجــاييب ايتهــٜٛٔ ايكٝاضــ١ٝ        ( 1-20ايطــؤاٍ )

(Al2O3( ٚايتػري يف اْجاييب االسرتام ايكٝاض١ٝ )Al يف )ايتفاعٌ  األتٞ؟ 

     4Al(s) + 3O2(g)                      2Al2O3   ∆H°r = -3340kJ 
 

من عناصر  Al2O3من  1molٌجب ان ٌكون المتكون  (H°f )Al2O3∆لحساب  
  2بأثبت صورها وعلٌه تمسم المعادلة على 

2Al(s) + 
𝟑

𝟐
O2(g)                                        Al2O3   

∆H°f = 
∆𝐇°𝐫

𝒏
 =
−𝟑𝟑𝟒𝟎𝐤𝐉

𝟐𝒎𝒐𝒍
= −𝟏𝟔𝟕𝟎 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍  

 

وعلٌه ٌجب تمسٌم  Alمن  1molٌجب ان ٌتم حرق  )H°c =)Al∆لحساب 
  4المعادلة على 

Al(s) + 
𝟑

𝟒
O2(g)                                        

𝟏

𝟐
Al2O3   

∆H°c = 
∆𝐇°𝐫

𝒏
 =
−𝟑𝟑𝟒𝟎𝐤𝐉/𝐦𝐨𝐥

𝟒𝒎𝒐𝒍
= −𝟖𝟑𝟓 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍  
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 َٔ ساالت املاد٠اْجاييب ايتػريات ايفٝصٜا١ٝ٥.        -3

 ايتشٍٛ َٔ اسباي١ ايطا١ً٥ اىل اسباي١ ايػاش١ٜ. (: orizationVapايتبدس) -1

 H(vap)∆اسبساز٠ ايالش١َ يتبدس ٍَٛ ٚاسد َٔ اٟ َاد٠ ٜٚسَص هلا  ٖٞ -:اْجاييب ايتبدس

        H2O(l)                
  vap

                 H2O(g)        ∆H(vap) =    44kJ/mol 

  

 ايتشٍٛ َٔ اسباي١ ايػاش١ٜ  اىل اسباي١ ايطا١ً٥. (: esationCondايتهجٝف) -2

 H(cond)∆اسبساز٠ ايالش١َ يتهجٝف ٍَٛ ٚاسد َٔ اٟ َاد٠ ٜٚسَص هلا  ٖٞ -:اْجاييب ايتهجٝف

        H2O(g)
                  cond

          H2O(l)           ∆H(cond) =       - 44kJ/mol 

  

 ٖٞ ع١ًُٝ ايتشٍٛ َٔ ايطٛز ايصًب اىل ايطا٥ٌ  ( :ionFusاالْصٗاز)  -3

 H(fus)∆اسبساز٠ ايالش١َ الْصٗاز ٍَٛ ٚاسد َٔ اٟ َاد٠ ٜٚسَص هلا  -:اْجاييب االْصٗاز 

             H2O(s)           
  fus

            H2O(l)               ∆H(fus) =    6kJ/mol 

  

 (:ايتشٍٛ َٔ اسباي١ ايطا١ً٥  اىل اسباي١ ايصًب١.  allizationCryst)( االجنُادايتبًٛز ) -4

 H(cryst)∆احلساز٠ ايالش١َ الجنُاد ٍَٛ ٚاسد َٔ اٟ َاد٠ ٜٚسَص هلا  ٖٞ -:اْجاييب االجنُاد 

      H2O(l)                
  cryst

            H2O(s)             ∆H(cryst) = - 6kJ/mol  

∆H(vap) انثالبً تبخر ∆H(cond) انثالبً تكثٌف ∆H(fus) انثالبً انصهار ∆H(cryst) انثالبً تبلور 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆H(vap) = - ∆H(cond) ∆H(fus) = - ∆H(cryst) 

اسظب  5.11kJ/molارا عًُت إ اْجاييب االْصٗاس حلاَ  اخلًٝو ايجًذٞ  تظاٟٚ  ( 7-1متشٜٔ )

 حلاَ  اخلًٝو ايجًذٞ ٖٞ   االْصٗاس احلٌ/  َعادي١  اْجاييب االجنُاد  هلزا احلاَ  ؟ 

    CH3COOH(s)               
fus

          CH3COOH(l)    ∆H
 
fus = 5.11kJ/mol 

 ٚمبا إ ع١ًُٝ االجنُاد  ٖٞ عهع ع١ًُٝ االْصٗاس  اٟ إ  

    CH3COOH(l)               
cryst

                CH3COOH(s)                

∆H
 
cryst = - ∆H

 
fus  =  - 5.11kJ/mol 

 

  اسطب اْجاييب ايتهجٝف يالَْٛٝا 23kJ/molاذا عًُت إ اْجاييب ايتبدس يالَْٛٝا تطاٟٚ  ( 6-1َجاٍ )

  اسبٌ/  َعادي١ ايتبدس يالَْٛٝا

    NH3(l)                
vap.

               NH3(g)      ∆H
 
vap = 23kJ/mol 

 ٚمبا إ ع١ًُٝ ايتهجٝف ٖٞ عهظ ع١ًُٝ ايتبدس اٟ إ  

    NH3(g)           
       cond.

                 NH3(l)       

 ∆H
 
cond = - ∆H

 
vap =  - 23kJ/mol 
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 طسا٥ل سطاب اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاض1-13١ٝ

 طريقة استخدام قانون هيس  -1
 َٓٗا ٖٓاى َسنبات نُٝٝا١ٝ٥ ال ميهٔ تصٓٝعٗا َباغس٠ َٔ عٓاصسٖا ٚذيو ألضباب عدٜد٠

  َسغٛب١ تهٕٛ َسنبات داْب١ٝ غري -2                     ايتفاعٌ ٜطري ببط٤ غدٜد -1 

 هلرٙ ايتفاعالت بطسٜك١ غري َباغس٠. ٚتعتُد ٖرٙ ايطسٜك١ ع٢ً H°r∆ٜتِ ايًذ٤ٛ اىل قٝاع  يرا

 قإْٛ ٖٝظ ايرٟ ٜٓص 

ذبٌٜٛ املتفاعالت اىل ْٛاتر فإ ايتػري يف اْجاييب ايتفاعٌ ٖٛ ْفط٘ ضٛا٤ مت ايتفاعٌ )) عٓد 

 يف خط٠ٛ ٚاســــــــد٠ اٚ ضًط١ً َٔ اشبطٛات((
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مثال مهم لتوضٌح لانون هٌس 
 (فً التفاعل أدناه ال ٌمكن لٌاس الحرارة المنبعثة مباشرة عندما ٌتفاعل الكاربون )كرافٌتت

 علل.مع االوكسجٌن لٌكونا أحادي اوكسٌد الكاربون

 C(graphite)  +  
𝟏

𝟐
O2(g )                              CO (g)           ∆Hr°=? 

 ))ألنه من المستحٌل منع تكون غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون((()
( اسرتاقا تاَا يٝعطـٞ   يهٔ ميهٔ قٝاغ احلشاس٠ املٓبعج١ ْتٝذ١ اسرتام ايهاسبٕٛ )نشافٝت

CO2  ٚنزيو ميهٔ قٝاغ احلشاس٠ املٓبعج١ ْتٝذ١ اسرتام غاصCO  اىلCO2  سظب املعادالت 

C(graphite)  +  O2(g )                 CO2 (g)        ∆Hr°= - 393.5 kJ/mol 

CO(g )  +  
𝟏

𝟐
O2(g )                       CO2 (g)            ∆Hr°= - 283 kJ/mol 

 السغ  َا ايرٟ ضٓفعً٘ يًشصٍٛ ع٢ً املعادي١ األص١ًٝ َٔ ٖاتني املعاديتني 

 طتٓضٍ املعادي١ األٚىل نُا ٖٞ .-1

 طٓكّٛ بكًب املعادي١ ايجا١ْٝ َع َالسع١ عهع اإلػاس٠.-2

 . °Hr∆طٓكّٛ جبُع املعاديني َع اجلُع اجلربٟ يك١ُٝ -3

 اييت طتٓتر ٖٞ ايك١ُٝ يًتفاعٌ املطًٛب. °Hr∆ق١ُٝ -4

C(graphite)  +  O2(g)                     CO2 (g)      ∆Hr°= - 393.5 k J/mol 

       CO2(g )                          CO (g) +  
𝟏

𝟐
O2(g)     ∆Hr°=  283 k J/mol 

 

C(graphite)  +  
𝟏

𝟐
O2(g)                    CO (g)        ∆Hr°=- 110.5 k J/mol 

 

 مالحظاخ للتذكيز

  اشارج قيمح االنثالثً.عند قلة المعادلح نقلة -1

 فً نفس الزقم. نضزب قيمه االنثالثًاي رقم  فً عند ضزب المعادلح-2

 نفس الزقمنقسم قيمه االنثالثً على  اي رقمعند قسمح المعادلح على -3
فً اي رقم تقلة االشارج وتضزب قيمه االنثالثً تنفس -4 عند قلة المعادلح وضزتها ْ

 الزقم وعند القلة والقسمح تقلة االشارج وتقسم قيمح االنثالثً على نفس الزقم.

𝟏

𝟐
O2(g 
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 َٔ عٓاصسٖا األضاض١ٝ بأثبت صٛزٖا. CS(l)2 اسطب اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ يًُسنب 7)-1 )َجاٍ 

 C(graphite)    + 2S(rhombic)                         CS2(l)   ∆Hf°= ?     k J/mol 
 ارا أعطٝت املعادالت احلشاس١ٜ اآلت١ٝ.

1)  C(graphite)  +  O2(g )            CO2 (g)             ∆Hr°= - 394   kJ/mol 
2)  S(rhombic)     +  O2(g )         SO2 (g)                   ∆Hr°= - 296   kJ/mol 
3)  CS2(l) + 3O2(g )           CO2(g)  +  2SO2 (g)     ∆Hr°= - 1072   kJ/mol   

يف د١ٗ ايٓٛاتر  CS2ْالسغ إ      Hf°  CS2(l)∆احلٌ / يٛ ْعشْا اىل املعادي١ اييت ْشٜذ إ جنذ هلا 

 2اثٓـإ يـزا جيـب ضـشب املعاديـ١       Sٚنزيو ْالسغ إ عـذد َـٛالت    3يزا جيب قًب َعادي١ 

 تبك٢ نُا ٖٞ ٚبايتايٞ تصبح املعادالت بايصٛس٠ ايتاي١ٝ.  1أَا بايٓظب١ ملعادي١  2بايعذد 

1) C(graphite)  +  O2(g )                 CO2 (g)          ∆Hr°= - 394   k J/mol 
4)  2S(rhombic)  +  2O2(g )             2SO2 (g)           ∆Hr°= - 592   k J/mol 

5)  CO2(g)        +  2SO2(g )            CS2(l)   +   3O2 (g)      ∆Hr°=  1072   k J/mol   
C(graphite)    + 2S(rhombic)                  CS2(l)   ∆Hf°= ∆Hr°    86 k J/mol 

 

 َٔ عٓاصسٖا األضاض١ٝ. H2C(g)2 اسطب اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ يالضتًٝني 8)-1متسٜٔ ) 

 2C(graphite)    + H2 (g)                           C2H2(g)   ∆Hf°=      kJ/mol 
 اذا أعطٝت املعادالت اسبساز١ٜ اآلت١ٝ.

1) C(graphite)  +  O2(g )                   CO2 (g)       ∆Hr°= - 394   kJ/mol 

2) H2 (g)           +  
𝟏

𝟐
O2(g )                    H2O (l)       ∆Hr°= - 286   kJ/mol 

3) 2C2H2(g) +  5O2(g )         4CO2(g)  +  2H2O (l) ∆Hr°= - 2599  kJ/mol   
إ عـذد َـٛالت        Hf°  C2H2(g)∆ هلـا  احلٌ / يٛ ْعشْا اىل املعاديـ١ ايـيت ْشٜـذ إ جنـذ     

 1نُا إ ْالسغ إ عذد َٛالت االطـتًٝني ٖـٞ     2يف  1يزا ْطشب َعادي١  2ايهاسبٕٛ 

 نُا ٖٞ 2ٚتبك٢ َعادي١  2ْٚكظُٗا ع٢ً  3ٖٚٛ يف د١ٗ ايٓٛاتر يزا ْكًب َعادي١ 

4) 2C(graphite)  +  2O2(g )               2CO2 (g)     ∆Hr°= - 788   kJ/mol 

2) H2 (g)       +  
𝟏

𝟐
O2(g )                 H2O (l)              ∆Hr°= - 286   kJ/mol 

5) 2CO2(g)  +  H2O (l)         C2H2(g)  +  
𝟓

𝟐
O2(g )  ∆Hr°= + 1299.5  kJ/mol              

2C(graphite)    + H2 (g)              C2H2(g     ∆Hf°= ∆Hr°    +225.5  kJ/mol 
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انتب ْص قإْٛ ٖٝظ ٚفطس فا٥دت٘ يف ايهُٝٝا٤ اسبساز١ٜ َٚٔ املعادالت /  َٔ أض١ً٦ ايفصٌ (21-1ايطؤاٍ )

 1atmٚضػط  °25Cاسبساز١ٜ ايتاي١ٝ عٓد سساز٠ 

1 )  H2(g)        + Cl2(g)                      2HCl(g)             ∆Hr°= - 185   kJ 
2) 2H2 (g)    +  O2(g )                          2H2O (l)           ∆Hr°= - 484   k J 

 g)     +   O2(g)                    2Cl2(g)   + 2H2O(g))4HCLيًتفاعٌ االتٞ                       °Hr∆اسطب

 الحـــــــــل / لانون هٌس ٌنص 
عٓد ذبٌٜٛ املتفاعالت اىل ْٛاتر فإ ايتػري يف اْجاييب ايتفاعٌ ٖٛ ْفط٘ ضٛا٤ مت ايتفاعٌ يف خط٠ٛ )) 

تهُٔ يف أَها١ْٝ قٝاع اْجاييب ايتفاعالت اييت ال ميهٔ  فا٥دت٘ٚاســــــــد٠ اٚ ضًط١ً َٔ اشبطٛات(( 

 هٔ يبط٦ٗا اٚ يتهٕٛ ْٛاتر داْب١ٝ.قٝاضٗا بػهٌ َباغس يهٕٛ سدٚثٗا غري مم

 g)     +   O2(g)                    2Cl2(g)   + 2H2O(g))4HClللتفاعل االتً             °Hr∆وإلٌجاد 

 تبمى كما هً. 2اما معادلة  2ونضربها فً  1نملب المعادلة

3 )  4HCl(g)                      2H2 (g) +   2Cl2(g)                    ∆Hr°=  +370   kJ 

2) 2H2 (g)    +  O2(g )                        2H2O (l)             ∆Hr°= - 484   Kj 
 
4HCl(g)    + O2(g)                           2Cl2(g)   +  2H2O(g)      ∆Hr°= - 114   kJ  

 

 ٚادب /  َٔ أض١ً٦ ايفصٌ (22-1ايطؤاٍ )

 اذا اعطٝت املعادالت اسبساز١ٜ اآلت١ٝ عٓد ايعسٚف ايكٝاض١ٝ

1)   
𝟏

𝟐
N2(g)   +    O2(g)                                   NO2(g)          ∆Hr°= 33   kJ  

2)   N2(g)   +    2O2(g)                                   N2O4(g)          ∆Hr°= 11   kJ  
 -للتفاعل األتً : °Hr∆احسب 

  2NO2(g)                                               N2O4(g)            ∆Hr?   k J  
 55KJ-اسبــــــــــــٌ/ ٚادب ضٝهٕٛ ايٓاتر 
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بٛسدات  CO , H2 ٚCH3OH( اذا عًُت إ اْجاييب اسرتام نٌ َٔ غاش 1-35ضؤاٍ) 

kJ/mol ( ٞاسطب 284 - ,286- ,727-ٖٞ ع٢ً ايتٛاي )∆H°r  باضتدداّ قإْٛ ٖٝظ

 CO  + 2H2          CH3OHيًتفاعٌ االتٞ             

  CO  ٚH2  ٚCH3OHاسبــــــــــــٌ/ ْهتب َعادالت االسرتام يهٌ َٔ  

   CO   +  
 

 
O2                 CO2                                       ∆H°r = -284 KJ/mol 

   H2    +      
 

 
O2                 H2O                                 ∆H°r = -286 KJ/mol 

  CH3OH +  
 

 
O2                 CO2  + 2H2O          ∆H°r = -727 KJ/mol 

 ْٚكًب ايجايج١ 2ٚيًشصٍٛ ع٢ً املعادي١ االص١ًٝ تبك٢ املعادي١ االٚىل نُا ٖٞ ْٚطسب ايجا١ْٝ يف  

  CO   +  
 

 
O2                 CO2                         ∆H°r = -284   KJ/mol 

   2H2    +     O2                 2H2O                             ∆H°r = -572 KJ/mol 

   CO2  + 2H2O                             CH3OH +  
 

 
O2       ∆H°r = +727 KJ/mol 

 

CO  + 2H2             CH3OH             ∆H°r = -129 KJ/mol 

 

 ايكٝاض١ٝاذا اعطٝت املعادالت اسبساز١ٜ اآلت١ٝ عٓد ايعسٚف /  َٔ أض١ً٦ ايفصٌ (23-1ايطؤاٍ )

1)   FeO(s)   +    H2(g)                    Fe(s)  +      H2O (g)          ∆Hr°= 25   kJ  

2)   3FeO(s)   +    
𝟏

𝟐
O2(g)                       Fe3O4(s)              ∆Hr°= -318   kJ 

3)  H2 (g)        +  
𝟏

𝟐
O2(g )                    H2O (g)             ∆Hr°= - 242   kJ  

 -للتفاعل اآلتً : °Hr∆احسب 

 3Fe (s)   +    4H2O (g)                  Fe3O4(s)  +  4H2(g)          ∆Hr°= ?   kJ 
 ٚتبك٢ املعادي١ ايجا١ْٝ نُا ٖٞ  ْٚكًب املعادي١ ايجايج١ . 3× اسبٌ/ ْكًب املعادي١ االٚىل ْٚطسبٗا 

4)  3Fe (s)   +    3H2O(g)               3FeO (s)  +   3H2 (g)       ∆Hr°= -75   kJ  

2)  3FeO(s)   +    
𝟏

𝟐
O2(g)                       Fe3O4(s)               ∆Hr°= -318   kJ 

5) H2O (g)                       H2 (g)   +         
𝟏

𝟐
O2(g )           ∆Hr°= + 242   kJ  

 
3Fe (s)   +    4H2O (g)                  Fe3O4(s)  +  4H2(g)        ∆Hr°= -151   kJ 
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 طسٜك١ اضتدداّ قِٝ اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ -2
 باضتدداّ ايعالق١ ايتاي١ٝ  °Hr∆حلطاب °Hf∆ميهٔ اضتدداّ قِٝ 

 
 
 

 .دلُٛع تعين ∑ٚ  (Products)ٚايٓٛاتر (Reactants)عدد َٛالت املتفاعالت  nسٝح 

  يًتٛضٝح أنجس يٓأخر ايتفاعٌ احلسازٟ اآلتٞ

aA  + bB                                     gG   + hH 
 للتفاعل أعاله بالصورة التالٌة   °Hr∆ٌمكن حساب 

∆Hr° = [ g∆Hf° (G) + h∆Hf° (H) ]   - [a∆Hf° (A) + b∆Hf° (B)] 
 قبٌ ايدخٍٛ اىل سٌ َطائٌ اضتدداّ قِٝ اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ.َالسعات ١َُٗ 

 هلا = صفس. °Hf∆البد َٔ ايترنري إ ٖٓاى عٓاصس بأثبت صٛزٖا   -1

 اخل.g))H2  ٚg))O2  ٚg))N2   ٚBr2(l)  ٚs))I2  ٚg))Cl2  ٚg))F2   ٚAl (s) 00000000َجٌ 

 طسف بدق١ ثِ ْكّٛ بع١ًُٝ طسح ايطسف االٍٚ َٔ ايجاْٞ.أفطٌ طسٜك١ حلٌ املطأي١ زٜاضٝا ٖٞ إ ْٓٗٞ ْاتر نٌ  -2

 .°Hf∆إلطساف املعادي١ َع إبكاء عٓصس اٚ َاد٠ دلٗٛي١ ايــ  °Hf∆يًتفاعٌ ٜٚعطٞ  °Hr∆زمبا ٜعطٞ  -3

 اذا نإ ايطسف ايجاْٞ ْاجت٘ ضايب فتصبح ايع١ًُٝ ايطسف االٍٚ + ايطسف ايجاْٞ نُا َٛضح  -4

 ]ايطسف االٍٚ[ـــ  ]ايطسف ايجاْٞ ـــ [=   ]ايطسف االٍٚ[+  ]ايطسف ايجاْٞ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆Hr° = ∑ n∆Hf° (Products)  - ∑ n∆Hf° (Reactants) 
 

 ( جيسٟ تفاعٌ ايجسَٝت ٚفل املعادي١ ايتاي1.١ٝ-8َجاٍ )

2Al(s)    +   Fe2O3(s)                      Al2O3(s)    +   2Fe (l)    kJ=?  
 اسطب اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ هلرا ايتفاعٌ اذا عًُت إ

∆Hf° Fe2O3(s)= -822 k J/mol  ,  ∆Hf° Al2O3(s)=  -1670 k J/mol   ∆Hf° Fe (l)=    12 k J/mol 
∆Hr° = ∑ n∆Hf° (P)  – ∑ n∆Hf° (R) 

∆Hr° = [∆Hf° )Al2O3(s)( + 2∆Hf° )Fe (l)) ]   – [2∆Hf° )Al(s)( + ∆Hf° )Fe2O3(s))] 
∆Hr° = [)–1670) + (2X12) ]   – [(2 X 0) + (-822)] 

                        ∆Hr° =  )– 1646) – (– 822) = - 824 k J 

 
 هلرا ايتفاعٌ اذا عًُت  ∆rH°أسطب ٚاملا٤ ايطا٥ٌ  2COيف اهلٛا٤ يٝعطٞ غاش   (6H6C)حيرتم ايبٓصٜٔ  (9-1متسٜٔ )

∆Hf°(C6H6(l))    =  49 k J/mol  ,  ∆Hf° CO2 (g)=  -394 k J/mol  ,  ∆Hf°(H2O(l))    = -286k J/mol   
 .َعادي١ اسرتام ايبٓصٜٔ ايطا٥ٌ ٖٞاسبــــــــــــٌ / 

C6H6(l)   +  
𝟏𝟓

𝟐
 O2(g)                              6CO2(g)       +      3H2O(l) 

∆Hr° = ∑ n∆Hf° )P(  – ∑ n∆Hf° )R( 

∆Hr° = [6∆Hf° CO2(g)    +   3∆Hf H2O(l)]   – [∆Hf° C6H6(l)   + 
𝟏𝟓

𝟐
∆Hf° )O2(g))] 

∆Hr° = [6)-394) + 3(-286) ]   – [ (49) + (15/2 X 0)] 
                        ∆Hr° =  )– 3222) – (49) = – 3271 k J/mol 

 

 الحـــــــــــــــــــــــل
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 . HPO(l)3َٔ أض١ً٦ ايفصٌ/ اسطب  اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ يًُسنب  26-1ضؤاٍ 

P4O10(s)    +  4HNO3(l)                  4HPO3(l)   + 2N2O5(g)   ∆Hr°= - 180kJ 
∆Hf°( P4O10(s)) = -2984 k J/mol  , ∆Hf° (HNO3(l))= -174 k J/mol  ,∆Hf°(N2O5(l))  =-43k J/mol   

∆Hr° = ∑ n∆Hf° (P)  – ∑ n∆Hf° (R)         /الحــــــــــــــــــــل
∆Hr° = [4∆Hf° HPO3(l) + 2∆Hf N2O5(g)] – [∆Hf° P4O10(s)  + 4∆Hf°HNO3(l)] 

 [4X   + ( 2 X – 43) – (– (2984) +  ( 4   X –174)] =  180ــ
 X   + (–86) – (–3680) 4] =  180ــ

– 4 X = 3594 + 180 

X  =       
    

− 
    = – 943.5 k J/mol = ∆Hf° HPO3(l) 

فٛدد إ ن١ُٝ اسبساز٠ املٓبعج١ َٔ  C2H2((M=26g/molَٔ االضتًٝني 2.6gيف َطعس سسازٟ ٚضع (1-19) ضؤاٍ

 اسطب اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ يالضتًٝني اذا عًُت.  kJ 130 =االسرتام 

∆H°f (H2O) = -286 kJ/mol              ∆H°f (CO2) = -393.5 kJ/mol 
 H°r∆ٚاييت =  داخٌ املظعش  جنذ اٚال ق١ُٝ ن١ُٝ احلشاس٠ املٓبعج١ َٔ ٍَٛ ٚاسذ َٔ االطتًٝنيالحــــــــــــل/ 

 من االستٌلٌن  = 1molارة المتحررة من احتراق وعلٌه الحر

 q(kJ/mol)= 
−       

 .     
 = -1300k J /mol = ∆Hr° ألنها تم لٌاسها فً المسعر بثبوت الضغط  

ْهتب االٕ َعادي١ اسرتام االطتًٝني   

          C2H2(g)     +  
 

 
O2(g)                                         2CO2(g)      +   H2O(l) 

 
     

نصٌحة اذا وجدت فً سؤال  
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 1atmٚضػط  °25Cعٓد دزد١ سساز٠  ∆rH°َٔ أض١ً٦ ايفصٌ/ اسطب   25-1ٚادب / ضؤاٍ 

 2NH3(g)   + 3O2(g) + 2CH4(g)                          2HCN(g)     + 6H2O(g)       
∆Hf°( NH3(g)  )   =  –46 k J/mol  ,               ∆Hf° (CH4(g))  =  –75 k J/mol   
∆Hf (HCN(g)  )    =  135  k J/mol  ,              ∆Hf° (H2O (g)) =  –242 k J/mol   

   940-سٌكون الناتج  واجب / الحــــــــــــــــــــــــل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايعًُٝات ايتًكا1-14١ٝ٥

 ٖٞ ع١ًُٝ فٝصٜا١ٝ٥ اٚ نُٝٝا١ٝ٥ ميهٔ إ ذبدخ َٔ تًكا٤ ْفطٗا عٓد ظسٚف َع١ٓٝ دٕٚ تأثري خازدٞ 

 َٚٔ األَج١ً عًٝ٘.

 .ٌٝضكٛط املاء َٔ أع٢ً ايػالٍ ٚيهٔ صعٛدٙ أيٝ٘ َطتش 

  صشٝح.اْتكاٍ احلساز٠ َٔ اجلطِ احلاز اىل اجلطِ ايبازد ٚيهٔ عهظ ايع١ًُٝ 

 .ٞذٚبإ قطع١ ايطهس يف نٛب َٔ ايك٠ٛٗ ٚيهٔ ايطهس املراب ال ٜتذُع تًكائٝا نُا يف غهً٘ االبتدائ 

  0اجنُاد املاء تًكائٝا حتتC° 0ٜٚٓصٗس اجلًٝد تًكائٝا فٛمC°. 

 دٜد .ٜصدأ احلدٜد تًكائٝا عٓدَا ٜتعسض يألٚنطذني ٚايسطٛب١ ٚيهٔ صدأ احلدٜد ال ميهٔ إ ٜتشٍٛ تًكائٝا اىل احل 

 .ٜتُدد ايػاش تًكائٝا يف اإلْاء املفسغ َٔ اهلٛاء ٚيهٔ جتُعٗا يف ْفظ اإلْاء ع١ًُٝ غري تًكائ١ٝ 
 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟يٓطأٍ أالٕ َا ٖٛ ايطبب ايرٟ جيعٌ بعض ايعًُٝات ذبدخ تًكا٥ٝا؟

 ايٓعاّ ايه١ًٝاخنفاض يف طاق١ إ اسد األدٛب١ األنجس قبٛال ٖٛ إ مجٝع ايعًُٝات ايتًكائ١ٝ ٜسافكٗا 

 طاق١ اقٌ ٜعين انجس اضتكساز اٟ ايطاق١ ايٓٗائ١ٝ اقٌ َٔ ايطاق١ االبتدائ١ٝ يًٓعاّ.

لذا ٌالحظ ان اغلب التفاعالت التً ٌرافقها انخفاض فً الطاقة اي االنثالبً كما فً حاالت التفاعل الباعثة للحرارة 
 تحدث تلقائٌا عند الظروف القٌاسٌة مثل أحتراق المٌثان.

    CH4(g)   + 2O2(g)                                      CO2(g)   + 2H2O(l) ∆Hr° = -890kJ 
 ع/ ٌٖ إ نٌ تفاعٌ تًكا٥ٞ ٖٛ باعح يًشساز٠ 

  يطبب بطٝط ٖٛ اْ٘ ٖٓاى تػريات فٝصٜا١ٝ٥ ٚنُٝٝا١ٝ٥ ذبدخ تًكا٥ٝا ٚتهٕٛ َاص١ يًشساز٠ . ٚال ن ز/

  ايػسف١ ع١ًُٝ تًكائ١ٝ زغِ اْٗا َاص١ يًشساز٠.اْصٗاز اجلًٝد يف دزد١ سساز٠ 

H2O(s)                                           H2O(l)          ∆Hfus = 6kJ 

  ع٢ً ايسغِ َٔ أْٗا َاص١ يًشساز٠. تًكائ١ٝتبدس املاء ع١ًُٝ 

    H2O(s)                                           H2O(g)          ∆Hvap = 44kJ 

 .اغًب عًُٝات ايتفهو حتدخ تًكائٝا بدزدات احلساز٠ ايعاي١ٝ ٖٚٞ تًكائ١ٝ 

 عًُا إ 
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 (.Sاالْرتٚبٞ ) 1-15

ــ١ ثسَٛدآُٜهٝــ١ تعتــرب َكٝــاع دزدــ١ يًعػــٛائ١ٝ اٚ ال اْتعــاّ ايٓعــاّ    ــ١ ساي ٖــٞ داي

 (.Sٜٚسَص هلا باحلسف ) ايجسَٛدآُٜهٞ

 يًتٓبؤ بتًكا١ٝ٥ ايتفاعٌٕ طبب إدخاٍ داي١ احلاي١ االْرتٚبٞ ا. 

 .نًُا نإ االْتعاّ قًٝال يف ايٓعاّ )عؼٛا١ٝ٥ انرب( ناْت ق١ُٝ االْرتٚبٞ نبري٠ ٚايعهع  شٝح 

  ٜكـاغ ايـتػري احلا ـٌ    إ االْرتٚبٞ داي١ ساي١ ػاْٗا ػإ االْجاييب يزا ال ميهٔ قٝاغ ايكِٝ املطًك١ هلا ٚامنا

 يف االْرتٚبٞ.

∆S  =   Sf     -  Si 
 االْرتٚبٞ االبتذا١ٝ٥   Si   االْرتٚبٞ ايٓٗا١ٝ٥ Sfسٝح 

إ مجٝع ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايتشٛالت ايفٝضٜا٥ٝـ١ ايظـابك١ ٚايـيت  ـشٟ بؼـهٌ تًكـا٥ٞ       

 تًكا٥ٝا.ٜشافكٗا دا٥ُا صٜاد٠ يف االْرتٚبٞ( فهًٛسٜذ االَّْٛٝٛ ٜزٚب يف املا٤ 

NH4Cl(s)                           NH4
-
(aq)     +      Cl-

(aq)          ∆Hr° = 14kJ 
ٜصاسب ع١ًُٝ ايزٚبإ ٖزٙ تهٕٛ اْٜٛات يف احملًٍٛ املا٥ٞ اييت ٖٞ اقٌ اْتعاَا َٔ دض٦ٜات نًٛسٜذ 

 اٟ أنجش عؼٛا١ٝ٥ االَّْٛٝٛ ايصًب ٚعٓذَا ٜتبخش املا٤ ايظا٥ٌ تهٕٛ دض٦ٜات املا٤ اقٌ اْتعاَا

 بشكل عام ) أحفظ(

انتروبً الحالة الغازٌة دائما أكبر من انتروبً الحالة السائلة 
 الذي هو اكبر من انتروبً الحالة الصلبة.

 بعض الحاالت التً تؤدي الى زٌادة االنتروبً للنظام.

  فً عملٌة االنصهار للمواد الصلبة تكون الذرات او الجزئٌات فً الحالة الصلبة محصورة فً موالع
ثابتة وعند االنصهار فان هذه الذرات او الجزٌئات تبدأ بالحركة لذا تتحرن خارج الشبكة البلورٌة 

 مما ٌزٌد من عشوائٌتها.
 وبً أٌضا وهً اكبر بكبٌر من تلن الزٌادة فً فً عملٌة التبخر للحالة السائلة تؤدي الى زٌادة االنتر

عملٌة االنصهار بسبب ان الذرات والجزٌئات فً الطور الغازي تنتشر بشكل عشوائً أكثر لملئ 
 الفراغات جمٌع الحٌز الذي تتواجد فٌه.

 

  

 
 
 غاز                             سائل                                 صلب    

  

 

 

 زٌادة فً االنتروبًزٌادة فً العشوائٌة   
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 خال ١ ١َُٗ دذا دذا

 ٞعٓذ ايتشٍٛ َٔ ايصًب اىل ايظا٥ٌ تضداد االْرتٚب S +∆ (S ∆ > 0ّبظبب ايتشٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعا ) 

  االْرتٚبٞعٓذ ايتشٍٛ َٔ ايظا٥ٌ اىل ايبخاس تضداد S +∆ (S ∆ > 0.ّبظبب ايتشٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعا ) 

 .ٞرٚبإ غاص ٜكٌ االْرتٚبٞ. عٓذ رٚبإ  ًب اٚ طا٥ٌ يف َزٜب ٚتهٕٛ ذلًٍٛ تضداد االْرتٚب 

 .ٜٞعين نٌ تظخني صٜاد٠ نٌ تربٜذ ٜكٌ االْرتٚبٞ ايتظاَٞ صٜاد٠ يف االْرتٚب 

 ٌاالْرتٚبٞ نٌ تظخني صٜاد٠ يف االْرتٚبٞ نٌ تربٜذ ٜك 

 .ٞارا ناْت عذد َٛالت ايٓاتر أنجش َٔ عذد َٛالت املتفاعالت صٜاد٠ يف االْرتٚب 

 .ٞارا ناْت عذد َٛالت ايٓاتر اقٌ َٔ عذد َٛالت املتفاعالت ٜكٌ االْرتٚب 

  .)عٓذ صٜاد٠ ايطػط ٜكٌ االْرتٚبٞ )ملارا 

 ايزٟ فٝ٘ عذد أنجش َٔ املٛاد ٖٛ ايزٟ  يف تفاعٌ َا نإ ْفع عذد املٛالت يف ايٓٛاتر ٚاملتفاعالت فايطشف

 ٜهٕٛ فٝ٘ صٜاد٠ يف االْرتٚبٞ َجٌ ايتفاعٌ ادْاٙ

                               2HBr(g)                H2(g)    + Br2(g) 

 .نالحظ ان عدد الموالت فً الطرفٌن متساوي لكن هنان زٌادة فً انتروبً النواتج الن عدد موادها أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S∆تٓبأ اذا نإ ايتػري يف االْرتٚبٞ (  1-9َجاٍ ) 

 أنرب اٚ اقٌ َٔ ايصفس يًعًُٝات ايتاي١ٝ؟

 دبُد نشٍٛ املجٌٝ.(أ

 تبدس ضا٥ٌ ايربّٚ.(ب
 دـ( ذٚبإ ايهًٛنٛش يف املا٤.

 °20Cاىل  °80Cتربٜد غاش ايٓرتٚدني َٔد( 

 األدــــــــٛبــــــــــــــ١ 

االجنُاد تعين حتٍٛ َٔ احلاي١ ايظا١ً٥ اىل أ( 

ض٦ٜات انجش اْتعاَا يزا اجلايصًب١ يزا تهٕٛ 

 (S∆ < 0ايتػري يف االْرتٚبٞ أ ػش َٔ ايصفش ) 

ب( حتٍٛ ايربّٚ َٔ طا٥ٌ اىل خباس ٜضٜذ َٔ 

عؼٛا١ٝ٥ اجلض٦ٜات ٚبايتايٞ ايتػري يف 

 ( .S∆ > 0االْرتٚبٞ أنرب َٔ ايصفش ) 

دـ( رٚبإ ايهًٛنٛص يف املا٤ ٜؤدٟ اىل 

اْتؼاس دض٦ٜات٘ ٚبايتايٞ صٜاد٠ ايعؼٛا١ٝ٥ اٟ  

 ( S∆ > 0ايتػري يف االْرتٚبٞ  أنرب َٔ ايصفش ) 

 °20Cاىل  °80Cٜكًٌ تربٜذ غاص ايٓرتٚدني  د(

فتكٌ ايعؼٛا١ٝ٥ يزا ايتػري يف  N2َٔ دض٦ٜات 

 (.S∆ < 0االْرتٚبٞ أ ػش َٔ ايصفش) 

( نٝف  تتػري اْرتٚبٞ ايٓعاّ  1- 10متسٜٔ ) 

 يًعًُٝات ايتاي١ٝ.

 أ( تهجٝف خباز املا٤.

 ايطهس َٔ حمًٛي٘ فٛم املػبع.ب( تهٕٛ بًٛزات 

اىل  °20Cدـ( تطدني غاش  اهلٝدزٚدني َٔ 

80C°. 

 د( تطاَٞ ايٝٛد ايصًب.

 األدــــــــٛبــــــــــــــ١ 

ذبٍٛ خباز املا٤ اىل ضا٥ٌ ) تهجٝف ( ٜكًٌ (أ

 َٔ عػٛا١ٝ٥ ايٓعاّ اٟ ٜكٌ االْرتٚبٞ.

تهٕٛ بًٛزات ايطهس َٔ حمًٛي٘ فٛم املػبع  (ب

ٜكًٌ َٔ عػٛا١ٝ٥ ايٓعاّ اٟ ٜؤدٟ اىل ْكصإ 

 يف االْرتٚبٞ.

اىل  °20Cدـ(  تطدني غاش اهلٝدزٚدني َٔ  

80C°  ٜصٜد َٔ دص٦ٜات اهلٝدزٚدني مما َٔ

 .ٜؤدٟ اىل شٜاد٠ يف  ايعػٛا١ٝ٥ االْرتٚبٞ

شٟ د( ايتطاَٞ ٖٛ ايتشٍٛ َٔ ايطٛز ايصًب اىل ايػا

 اٟ شٜاد٠ يف االْرتٚبٞ 

 



 

 (26( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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 سطاب االْرتٚبٞ ايكٝاض١ٝ يًتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥

جلُٝع ايعٓاصس  °Sميهٓٓا عًِ ايجسَٛدآُٜو َٔ سطاب ق١ُٝ االْرتٚبٞ املطًك١ اييت ضٝهٕٛ زَصٖا 

 َٔ ايعالق١ ايتاي١ٝ. °Sr∆ٚاملسنبات ٚاييت ميهٔ اضتدداَٗا يكٝاع ايتػري يف اْرتٚبٞ ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ

 

 

 تعين دلُٛع. , ∑   (Products) ٚايٓاجت١ (Reactants)عدد املٛالت يًُٛاد املتفاع١ً nسٝح 

  يًتٛضٝح أنجس يٓأخر ايتفاعٌ احلسازٟ اآلتٞ

aA  + bB                                     gG   + hH 
 للتفاعل أعاله بالصورة التالٌة   °Sr∆ٌمكن حساب 

∆Sr° = [ gS° (G) + hS° (H) ]   - [aS° (A) + bS° (B)] 
 

َاذا تعين ايع١ًُٝ ايتًكا١ٝ٥ ٚضح ذيو ثِ أعط َجايٝني يهٌ َٔ  /َٔ أض١ً٦ ايفصٌ 28-1ضؤاٍ 

 ايعًُٝات ايتًكا١ٝ٥ ٚغري ايتًكا١ٝ٥.

ٖٞ ع١ًُٝ فٝصٜا١ٝ٥ اٚ نُٝٝا١ٝ٥ ميهٔ إ ذبدخ َٔ تًكا٤ ْفطٗا عٓد ظسٚف َع١ٓٝ دٕٚ تأثري ازبٛاب / 

 ذٚبإ قطع١ ايطهس يف املا٤. -2ضكٛط املا٤ َٔ أع٢ً ايػالٍ  -1    َٚٔ االَج١ً عًٝٗاخازدٞ. 

 تدا٥ٞ.هس اىل غهً٘ االبطدبُع اي -2تطًل ق١ُ دبٌ اٜفسضت        -1 َٚٔ االَج١ً ع٢ً غري ايتًكا١ٝ٥

 

 اٟ َٔ ايعًُٝات تًكا١ٝ٥ اٚ غري تًكا١ٝ٥. َٔ أض١ً٦ ايفصٌ 29-1ضؤاٍ 

 ز/  ع١ًُٝ تًكا١ٝ٥                        أ(ذٚبإ ًَح ايطعاّ يف املا٤ ؟  

 ز/ ع١ًُٝ غري تًكا١ٝ٥ب( تطًل ق١ُ اٜفسضت                                    

 .ز/ ع١ًُٝ تًكا١ٝ٥دـ( اْتػاز زا٥ش١ عطس بعد فتح ايػطا٤                  

 ز / ع١ًُٝ غري تًكا١ٝ٥د( فصٌ اهلًّٝٛ ٚايٕٓٝٛ َٔ َصٜر ايػاشات              

 / عسف االْرتٚبٞ َٚا ٖٞ ٚسدات االْرتٚبٞ؟ َٔ أضئ١ً ايفصٌ 30-1ضؤاٍ 

∆Sr° = ∑ nS° (Products)  - ∑ nS° (Reactants) 
 



 

 (27( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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ٍ يًتفاعٌ ايتايٞ يف ايعسٚف  ايكٝاض١ٝ ∆Sr°اسطب ايتػري يف اْرتٚبٞ ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ  ( 10-1َجاٍ ) 

25C°  1ٚضػطatm؟ 

          2CO(g )  +    O2(g )                           2CO2 (g)               
    )°CO  (  = 198 J / K .mol   S° )O2)= 205J/K.mol            S  ناذا عًُت ا

CO2  )  = 214 J / K .mol                                                               S°)   

 احلــــــــــٌ/ 

 

يًتفاعٌ ايتايٞ يف ايعسٚف  ايكٝاض١ٝ ٍ ∆Sr°اسطب ايتػري يف اْرتٚبٞ ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ  ( 11-1متسٜٔ ) 

25C° 1 ٚضػطatm؟ 

          4FeO(S )  +    3O2(g )                   2Fe2O3 (s)               
   (°Fe2O3(  = 87 J / K .mol   S° )O2)= 205J/                       S اذا علمت ان

FeO  )  = 27 J / K .mol                                                                 S°)   

 / احلــــــــــٌ

      

 
 

يًتفاعٌ ايتايٞ يف ٍ ∆Sr°َٔ اض١ً٦ ايفصٌ  اسطب ايتػري يف اْرتٚبٞ ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ  ( 32-1ضؤاٍ ) 

 ؟1atmٚضػط  °25Cايعسٚف  ايكٝاض١ٝ 

     SiH4(g )  +    2O2(g )               SiO2 (s) + 2H2O(l) 

  )°SiH4)  = 206 J / K .mol            S° (O2)= 205J/mol                   S  اذا علمت ان

SiO2  )  = 42 J / K .mol           S° (H2O)= 70J/mol                                           S°(   

 



 

 (28( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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 (.Gطاق١ نبظ اسبس٠ )1-14

( تتٝح يٓا ايتٓبؤ بتًكا١ٝ٥ ايتفاعٌ بػهٌ ابطط َٔ S( ٚاالْرتٚبٞ )Hٚدد ايعامل نبظ عالق١ تسبط بني االْجاييب)

 ٚاالْرتٚبٞ. ٚيرا ميهٔ تعسٜفٗا بايػهٌ ايتايٞاالعتُاد ع٢ً اضتدداّ قِٝ االْجاييب 

ٖٞ داي١ ساي١ ثسَٛدآُٜه١ٝ تتٝح يٓا ايتٓبؤ بتًكائٝـ١ ايتفاعـٌ   ( : Gطاق١ نبظ احلس٠)

 ٚمتجٌ ايطاق١ ايعع٢ُ اييت ميهٔ احلصٍٛ عًٝٗا َٔ قٝاع ايتػري يف االْرتٚبٞ ٚاالْجاييب.

 ١إ ايتػري يف طاق١ نبظ اسبساز٠ ميجٌ بايعالق١ ايتايٝ

∆G =  ∆H - T∆S 
 إَا نٝف تعد َؤغسا يتًكائ١ٝ ايتفاعٌ َٔ إغازتٗا ٚبايصٛز٠ اآلت١ٝ

 

 

 

 25C°عٓد  سساز٠  137J/k.mol = ٍ يًتفاعٌ ايتايٞ∆Sr°َٔ اض١ً٦ ايفصٌ  اذا عًُت إ ق١ُٝ  ( 33-1ضؤاٍ ) 

 يالٚشٕٚ؟ °Sفُا ٖٞ ق١ُٝ     S° (O2)= 206J/molٚإ قِٝ 1atm   ٚضػط

                         2O3(g )               3O2 (g)  

 ؟1atmٚضػط  25C°يًتفاعٌ ايتايٞ يف ايعسٚف  ايكٝاض١ٝ ٍ ∆Sr°اسطب  ( 27-1)  ضؤاٍ

        N2(g)    + 3H2(g)                                       2NH3(g) 
 اذا علمت ان

S(N2( = 192 J/K.mol    , S(H2( = 131 J/K.mol   , S(NH3( = 193 J/K.mol 
 - 199J/K.molالجواب / الناتج سٌكون 

 



 

 (29( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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 (.∆rG°كٝاض١ٝ يًتفاعٌ )طاق١ نبظ اسبس٠ اي 1-16-1

 
 

 

 

 

 ٚميهٔ أجياد قِٝ طاق١ نبظ اسبس٠ يًتفاعٌ ايكٝاض١ٝ مبعادي١ تػب٘ َعادي١ أجياد اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ. 

 

 

                            aA    +  bB                     gG     +   hH    فللتفاعل العام 
 ٜهٕٛ ايتػري يف طاق١ نبظ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ هلرا ايتفاعٌ.         

 يًتفاعٌ أعالٙ بايصٛز٠ ايتاي١ٝ   °Gr∆ميهٔ سطاب 

∆Gr° = [ g∆Gf° (G) + h∆Gf° (H) ]   - [a∆Gf° (A) + b∆Gf° (B)] 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طاق١ نبظ اسبس٠ يًتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ َٚا ٖٞ ٚسداتٗا؟عسف َٔ اض١ً٦ ايفصٌ / (  1-34ضؤاٍ ) 

اجلٛاب / ٖـٞ َكـذاس ايتػـٝري يف ايطاقـ١ احلـش٠ عٓـذ تهـٜٛٔ َـٍٛ َـٔ اٟ          

َشنب َٔ عٓا شٙ األطاط١ٝ بأثبت  ـٛسٖا عٓـذ ايعـشٚف ايكٝاطـ١ٝ عٓـذ      

 kJ/molٚٚسذاتٗا  °Gf∆ٜٚشَض هلا  1atmٚضػط  °25Cسشاس٠ 

∆Gr° = ∑ n∆Gf° )Products(  - ∑ n∆Gf° )Reactants( 
 

اسطب طاق١ نبظ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ يًتفاعٌ ايتايٞ عٓد ايعسٚف ايكٝاض١ٝ بني ٌٖ جيسٟ ايتفاعٌ تًكا٥ٝا  (11-1َجاٍ )

اّ ال عٓد ٖرٙ ايعسٚف؟ 
 مالحظة فً اسئلة طالة كبس الحرة ٌجب ذكر التفاعل تلمائً ام ال حتى وان ٌطلب ذلن فً السؤال

         2C6H6(l)    + 15O2(g)                           12CO2(g)        +   6H2O (l)      

∆Gf° C6H6(l)    =   173 k J/mol  ,  ∆Gf° CO2(g)   =   -394 k J/mol  ,  ∆Gf° H2O (l)   =  -237 k J/mol 
 احلــــــــــٌ/ ْظتخذّ ايعالق١ ايتاي١ٝ

  

 
( اسطب طاق١ نبظ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ يًتفاعٌ ايتايٞ عٓد ايعسٚف ايكٝاض١ٝ بني ٌٖ جيسٟ ايتفاعٌ 1-12متسٜٔ )

 تًكا٥ٝا اّ ال عٓد ٖرٙ ايعسٚف؟

         2NO(g)    + O2(g)                                  2NO2(g)         
 



 

 (30( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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 .تطبٝكات َعادي١ نبظ ٚادباٙ ضري ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥

تػٓٝٓـا عـٔ    G∆تعد َعادي١ نبظ ١َُٗ ددا عٓد تطبٝكٗا ع٢ً ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚذيو الٕ اضتدداّ قِٝ 

 اخر ايتػريات اييت ذبدخ يف االْجاييب ٚاالْرتٚبٞ.

 عاًَني َُٗني ٜؤثسإ ع٢ً تًكا١ٝ٥ ايتفاعٌ.∆Gبصٛز٠ عا١َ ٜتطُٔ ايتػري يف ايطاق١ اسبس٠ 

 ع/ َا ٖٞ انجس عاًَني ٜطُٓإ تًكا١ٝ٥ ايتفاعٌ.

 .اٟ تفاعٌ باعحضايب١  ∆Hنًُا نإ طاق١ االْجاييب اقٌ َا ميهٔ اٟ ق١ُٝ  -:ايعاٌَ االٍٚ 

 ∆Sاالْرتٚبٞ اع٢ً َا ميهٔ ٚتهٕٛ ايتًكا١ٝ٥ انجـس استُـاال اذا ناْـت قُٝـ١      نًُا نإ/ ايعاٌَ ايجاْٞ 

 ضايب١ اٟ ايتفاعٌ تًكا٥ٞ( ∆Gضتصبح ق١ُٝ  H∆(يرا اذا ناْت قُٝتٗا أع٢ً َٔ  T∆Sتٛدد ضُٔ اسبد) ∆S)ٚايطبب الْ٘ َٛدب١ 

 خالصة مهمة وتوضٌحٌة للعاملٌن أعاله.

H ∆ ∆S ∆G  تأثري دسد١ احلشاس٠ 

 يٝع ٖٓاى تأثري يذسد١ احلشاس٠ ٚايتفاعٌ دا٥ُا ٜهٕٛ غري تًكا٥ٞ + ــــ +

 يٝع ٖٓاى تأثري يذسد١ احلشاس٠ ٚايتفاعٌ دا٥ُا ٜهٕٛ تًكا٥ٞ ــــ + ــــ

+  
+ 

+ 
+ 

+ 
 ــــ

 ∆Hا ػش َٔ احلذ  T∆Sٜهٕٛ ايتفاعٌ غري تًكا٥ٞ عٓذَا ٜهٕٛ احلذ 

 ٜٚصبح ايتفاعٌ تًكا٥ٞ ∆Hأنرب َٔ احلذ  T∆Sباستفاع دسد١ احلشاس٠ ٜصبح احلذ 

 ــــ 

 ــــ

ــــ 

 ــــ

 ــــ 

+ 

 ∆Hا ػش َٔ احلذ  T∆Sٜهٕٛ ايتفاعٌ تًكا٥ٞ عٓذَا ٜهٕٛ احلذ 

ٜٚصبح ايتفاعٌ غري  ∆Hأنرب َٔ احلذ  T∆Sباستفاع دسد١ احلشاس٠ ٜصبح احلذ 

 تًكا٥ٞ

 َالسعات

1- 

 
 

 

 
 

 
 
 

 جدول ٌلخص الدوال الثرموداٌنمكٌة من حٌث الوحدات واالشارات )مهم جدا(

 ــــ + الوحدة الدالة

 العملٌة باعثة العملٌة ماصة kJ/mol االنثالبً

 العملٌة غٌر عشوائٌة العملٌة عشوائٌة J/K.mol االنتروبً

 العملٌة تلمائٌة العملٌة غٌر تلمائٌة kJ/mol طالة كبس الحرة



 

 (31( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

 / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 
 

 َٔ اط١ً٦ ايفصٌ عًٌ َا ٜأتٞ ٚفل عالق١ نبع 33ايظؤاٍ 

 َع اَج١ً اضاف١ٝ اخش٣ ٚٚادبات.
 ع١ًُٝ اْصٗاز ازبًٝد تًكا١ٝ٥ بايعسٚف االعتٝاد١ٜ. -1

 ضايب١  G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠   -2

  َٛدب١ ∆Sاىل ايالْعاّ اٟايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ  -3

 H∆َٔ اسبد  < T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 ـــ =  )ـــ أنرب )  +  = (+) – (+)                     

 ـ ال ٜتشًٌ املا٤ اىل عٓاصسٙ االٚي١ٝ بايعسٚف االعتٝاد2١ٜ

 َٛدب١.   G∆ايع١ًُٝ غري تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ـ ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠ 2

 َٛدب١  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  > T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 + =  )ـــ اصػس )  +  = (+) – (+)                    

 يف املا٤ ٜٚبعح سساز٠ عاي١ٝ. SO2ـ ٜرٚب غاش 3

 ضايب١.   G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 ضايب٘. H∆ـ ايع١ًُٝ باعج١ يًشساز٠ 2

 ضايب١.  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايالْعاّ اىل ايٓعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  > T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 ــــ =  )+ اصػس )  ــ  = (ــ) – (ــ)                   

 ـ ال تتفهو نازبْٛات ايهايطّٝٛ باسبساز٠ االعتٝاد١ٜ.4

 َٛدب١.   G∆ايع١ًُٝ غري تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ـ ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠ 2

 َٛدب١  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  > T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 + =  )ـــ اصػس )  +  = (+) – (+)                    

تًكا٥ٞ دا٥ُا  بدزدات اسبساز٠  IIـ تفهو اٚنطٝد ايص٥بل 5

 ايعاي١ٝ

 ضايب٘.   G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ـ ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠ 2

 َٛدب١  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  < T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 ـــ =  )ـــ انرب )  +  = (+) – (+)                    

 1َجاٍ أضايف 

ع١ًُٝ ايٓد٣ ع١ًُٝ تًكا١ٝ٥ يف فصٌ ايػتا٤. 

 ضايب٘.   G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 ضايب٘. H∆ـ ايع١ًُٝ باعج١ يًشساز٠ 2

 ضايب١  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايالْعاّ اىل ايٓعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  > T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 ـــ =  )+ اصػس ) ـــ  = (ــــ) – (ــــ)                   

 2َجاٍ أضايف 

املا٤ تًكا١ٝ٥ بدزدات اسبساز٠ املٓدفط١ اجنُادع١ًُٝ  

 ضايب٘.   G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 ضايب٘. H∆ـ ايع١ًُٝ باعج١ يًشساز٠ 2

 ضايب١  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايالْعاّ اىل ايٓعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  > T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 ـــ =  )+ اصػس ) ـــ  = (ــــ) – (ــــ)                   

 3َجاٍ أضايف 

ال ٜتطا٢َ ايٝٛد يف دزدات اسبساز٠ االعتٝاد١ٜ. 

 َٛدب١.   G∆ايع١ًُٝ غري تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ـ ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠ 2

 َٛدب١  ∆Sاٟايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعاّ  -3

 H∆َٔ اسبد  > T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
اصػس -) )+  = (+) – (+)                      = + 

 

 راجع االثرائٌات الخاصة بهذا الموضوع فً نهاٌة الملزمة 
 
 



 

 (32( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

 / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 
 

يًتفاعٌ  °r°H∆ ٚ ∆Srميهٔ اطتخذاّ عالق١ نبع ارا مت قٝاغ ق١ُٝ 

 .ع٢ً ايصٛس٠ اآلت١ٝ 1atmٚضػط  °25Cعٓذ ايعشٚف ايكٝاط١ٝ 

 

 

 يًتفاعٌ االتٞ G°r∆دذ ق١ُٝ ( 1-15طؤاٍ ) 

2CO2(g)                             2CO(g) +O2 

 ايزٟ جيشٟ بايعشٚف ايكٝاط١ٝ ارا اعطٝت املعًَٛات االت١ٝ

∆H°f (CO) = -110.5 kJ/mol   ∆H°f (CO2) = -393.5 kJ/mol 
S° (CO) = 198 J/K.mol   S° (CO2) = 214 J/K.mol   S° (O2) = 205 J/K.mol 

 الحــــــــــــل/ 
    H°r∆جنذ اٚال ق١ُٝ 

∆Hr° = ∑ n∆Hf° (P)  – ∑ n∆Hf° (R) 
∆Hr° = [(2∆Hf° CO2(g))  ]   – [(2∆Hf° CO(g))   +( ∆Hf° O2(g))] 

∆Hr° = [(2 X-393.5)]   – [ (2 X -110.5) + (0)] 
                        ∆Hr° =  (– 787) – (– 221) = – 566 k J/mol 

 S°r∆ثِ جنذ ق١ُٝ   

∆Sr° = ∑ nS° (Products)  - ∑ nS° (Reactants) 
∆Sr° = [ 2S° (CO2) ] – [ 2S° (CO)+S°(O2)]  

∆Sr° = [ (2 X 214) ] – [ (2 X 198)  + 205]  
                         ∆Sr° = (428) – (601) = - 173 J/K.mol 

 

  k.J/K.molبٛسذ٠  S°r∆حنٍٛ االٕ ق١ُٝ 

      ∆Sr° (kJ/K. mol )= - 173 J/K. mol X 
   

      
  = – 0. 173 k.J/K. mol 

 T(K) = 25 + 273 = 298 K 
∆Gr° =  ∆Hr° - T∆S r° 

∆Gr° =  –566 kJ/ mol – (298 K  × – 0. 173 k.J/K. mol) 
∆Gr° =  –566 kJ/ mol – (– 51.554 kJ/ mol)= – 514.4 kJ/ mol 

 ..طايب١ فايتفاعٌ جيشٟ بؼهٌ تًكا٥ٞ °Gr∆مبا إ ق١ُٝ 



 

 (33( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

 / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 

 

  يًتفاعٌ ايتايٞ ( 31- 1طؤاٍ )

         2H2(g)  + O2(g)                              2H2O(g) 

  J/K.molيًتفاعٌ بٛسذات  °Sr∆أسظب ق١ُٝ 

 G°f (H2O) = -228KJ/mol  /∆H°f (H2O) = -242KJ/mol∆علما ان    
 الحــــــــــل/ 

 يًتفاعٌ  H°r∆ْظتخشز ق١ُٝ 

∆Hr° = ∑ n∆Hf° (P)  – ∑ n∆Hf° (R) 
∆Hr° = [ (2∆Hf° H2O)]   – [(2∆Hf°H2)  +( ∆Hf°O2)] 
∆Hr° = [(2 X-242)]   – [ (0)  + (0)] = -484 kJ/mol 

 
 يًتفاعٌ  G°r∆ْظتخشز ق١ُٝ 

∆Gr° = ∑ n∆Gf° (P)  – ∑ n∆Gf° (R) 
∆Gr° = [ (2∆Gf° H2O)]   – [(2∆Gf°H2)  +( ∆Gf°O2)] 
∆HGr° = [(2 X-228)]   – [ (0)  + (0)] = -456 kJ/mol 

 
 Kاىل  °C  حنٍٛ دسد١ احلشاس٠ َٔ 

                              T(K)   = t(C°)  + 273 = 25 + 273 = 298 K 
 

∆Gr° =  ∆Hr° - T∆S r° 
T∆S°r = ∆Hr° - ∆G°r 

∆S°r = 
∆  ° − ∆ ° 

  
 

∆S°r = 
−     /          /   

     
 = 

−      /   

     
 =- 0.094 kJ/K.mol 

∆S°r(J/K.mol) = 0.094kJ/K.mol X 1000 J/kJ =-94J/K.mol 

 
 

 

 
 

 H°r    ٚ∆H°f∆ْٚفظ االَس ٜٓطبل ع٢ً  G°r  ٚ   ∆G°f∆اْتب٘ دٝدا ٚفسم بني 

 0 =يًترنري قِٝ االْجاييب ٚايطاق١ اسبس٠ يًعٓاصس يف سايتٗا ايكٝاض١ٝ 

 



 

 (34( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

 / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 (1-12َجاٍ )

  C2H5OH(l)    +  3O2(g)                 2CO2(g)     + 3H2O(l):    األتًللتفاعل 

 باالطتعا١ْ باملعًَٛات ايتاي١ٝ.

S° J/K. mol ∆Hf° kJ/ mol المادة 

161 -278 C2H5OH(l) 

205 0 O2(g) 

214 -394 CO2(g) 

70 -286 H2O(l) 

 عٓذ ايعشٚف ايكٝاط١ٝ.   °Gr∆ ز(   °Sr∆ب(    °Hr∆ أسظب أ(

    °Hr∆احلٌ / أ ( سظاب  

∆Hr° = ∑ n∆Hf° )Products(  – ∑ n∆Hf° )Reactants( 
∆Hr° = [2∆Hf°)CO2(  +3∆Hf°)H2O)] – [∆Hf° )C2H5OH(+3∆Hf°)O2)] 

∆Hr° = [)2X–394)  +(3 X –286)] – [–278+  (3 X 0)] 
∆Hr° = [)–788)  +(–858)] – [–278]= –1368 kJ/ mol 

    °Sr∆ب ( سظاب  

∆Sr° = ∑ nS° )Products(  – ∑ nS° )Reactants( 
∆Sr° = [2S°)CO2(  +3S°)H2O)] – [S° )C2H5OH(+3S°)O2)] 

∆Sr° = [)2X214(  +)3 X 70(] – [ 161+  (3 X 205)] 
∆Sr° = [)428(  +)210)] – [ 161 +615]= –138 J/K. mol 

   ∆Sr° (kJ/K. mol ) = - 138 J/K. mol   X 
𝟏𝑲𝑱

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑱
  = – 0. 138 k.J/K. mol 

 

 Kاىل  °C  حنٍٛ دسد١ احلشاس٠ َٔ  °Gr∆دـ( سظاب 

                              T)K(   = t)C°(  + 273 = 25 + 273 = 298 K 

∆Gr° =  ∆Hr° - T∆S r° 

∆Gr° =  –1368 kJ/ mol – (298K X – 0. 138 k.J/K. mol) 

∆Gr° =  –1368 kJ/ mol – (–41.124 kJ/ mol)= – 1327 kJ/ mol 



 

 (35( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

 / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 األتٞ عٓد ايعسٚف ايكٝاض١ٝ  يًتفاعٌ °Gr∆اسطب ( 1-13متسٜٔ )

         C5H12(l)    + 8O2(g)                                     5CO2(g)        +   6H2O (l) 
  kJ/ mol 3536-ٚناْت تطاٟٚ    °Hr∆سٝح مت سطاب ق١ُٝ   

 J/K. mol 374ٚناْت =  °Sr∆ٚنريو مت سطاب 

 k.J/K. molاىل  °Sr∆اسبـــــــــٌ/ اٚال حنٍٛ ٚسدات 

         ∆Sr° (kJ/K. mol ) = 374 J/K. mol   X 
 𝐾𝐽

 000 𝐽
  =  0. 374 k.J/K. mol 

 Kاىل  °C  حنٍٛ دزد١ اسبساز٠ َٔ 

                              T)K(   = t)C°(  + 273 = 25 + 273 = 298 K 

∆Gr° =  ∆Hr° - T∆S r° 

∆Gr° =  -3536 kJ/ mol – (298K X 0. 374 k.J/K. mol) 

∆Gr° =  -3536 kJ/ mol – (111.425 kJ/ mol)=- 3647.425 kJ/ mol 

 ( اذا نإ يدٜٓا ايتفاعٌ األتٞ / ٚادــــــــــــــــــــــــــــــب1-14متسٜٔ )

         HCOOH                                 CO (g)        +   H2O (l) 
  kJ/ mol 16تطاٟٚ    °Hr∆فاذا ناْت ق١ُٝ   

 Sr°  =234 J/K. mol∆والتغٌر فً االنتروبً 

 1atmٚضػط  °25Cاسطب ق١ُٝ ايتػري يف ايطاق١ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ يًتفاعٌ عٓد ايعسٚف ايكٝاض١ٝ 

 ٌٖٚ ايتفاعٌ تًكا٥ٞ اّ غري تًكا٥ٞ

 -53.7kJ/molللتأكد من الحل سٌكون الناتج الجواب / 

 

 



 

 (36( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

 / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 
 

  37ٚ   36َالسعات قبٌ دخٍٛ سٌ ضؤايٞ 

( ٜطًب َٓا يف اٟ دزد١ سساز٠ ٜهٕٛ ايتفاعٌ تًكا٥ٞ يهٔ مل ٜعطٞ دزد١ سساز٠ يرا ْكّٛ 36)يف ضؤاٍ  -اٚال:  

 باشبطٛات ايتاي١ٝ .

 H = T∆S∆= صفس اٟ إ  Gr∆تعترب ايتفاعٌ َتٛاشٕ ٚق١ُٝ  -1

 S∆ َع   H∆تٛسٝد ٚسدات   -2

 = Tْكّٛ بايعالق١ ايتاي١ٝ    -3
∆ 

∆ 
 ْٚطتدسز ق١ُٝ دزد١ اسبساز٠ بايهًفٔ  

 .ْفظ اإلغاز٠ H  ٚ ∆S∆ضتعط٢ يف ايطؤاٍ دا٥ُا قِٝ  -4

 ايتفاعٌ اىل انجس َٔ دزد١ سساز٠ االتصإتطدني ٚعًٝ٘ جيب  H∆انرب َٔ اسبد    T∆Sجيب إ ٜهٕٛ اسبد َٛدب١اذا ناْت     

 ايتفاعٌ اىل اقٌ َٔ دزد١ سساز٠ االتصإ.تربٜد ٚعًٝ٘ جيب  H∆اصػس َٔ اسبد    T∆Sجيب إ ٜهٕٛ اسبد ضايب١اذا ناْت    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اض١ً٦ ايفصٌ( دد دزد١ اسبساز٠ اييت تصبح عٓدٖا ايتفاعالت ايتاي١ٝ تًكا١ٝ٥ 1-36ضؤاٍ )

 هلا  H  ٚ∆S∆إ قِٝ  اذا عًُت

 A     ∆H= +126kJ/mol   ٚ∆S= + 48 J/K.molايتفاعٌ 

 وعلٌه تصبح معادلة كبس بالشكل التالً عند التوازن = صفر  G∆ان قٌمة الحل / 

0= ∆H - T∆S                     T∆S =∆H                   T = 
∆𝑯

∆𝑺
 

  KJ/K.molالى وحدات  J/K.molمن  S∆نحول وحدة ال 

         ∆Sr° (kJ/K. mol ) =+48 J/K. mol   X 
 𝐾𝐽

 000 𝐽
  =  +0. 048 k.J/K. mol 

                                         T = 
+  6kJ/mol   

+0.048 k.J/K.mol
= 2625 K 

 S=- 105 J/K.mol∆و   B     ∆H=- 12kJ/molالتفاعل 
 عند التوازن = صفر  G∆الحل / ان لٌمة 

0= ∆H - T∆S                     T∆S =∆H                   T = 
∆𝑯

∆𝑺
 

         ∆Sr° (kJ/K. mol ) = -105 J/K. mol   X 
 𝐾𝐽

 000 𝐽
  =  -0. 105 k.J/K. mol 

                                         T = 
−𝟏𝟐𝐤𝐉/𝐦𝐨𝐥   

−0. 05 kJ/K.mol
= 114.3 K 

 يهٞ ٜصبح ايتفاعٌ تًكا٥ٞ. 114.3Kايتفاعٌ اىل اقٌ  َٔ تربٜد ٚعًٝ٘ جيب 

 



 

 (37( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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تنبأ اي من التفاعلٌن سٌكون تلمائً عند درجة  ∆Sو  H∆من لٌم  ( 1-37)  سؤال

    1atmوضغط   °25Cحرارة 

 ∆                                  A  S= 30 J/K.mol   .∆H = 11kJ/molالتفاعل 

 ∆                                  B  S= 113 J/K.mol   .∆H = 2kJ/molالتفاعل 

 لم ٌكونا التفاعلٌن تلمائٌٌن فعند اي درجة الحرارة سٌكون التفاعلٌٌن تلمائٌٌن.اذا 

 /Aالتفاعل 

 k.J/K. molالى  °Sr∆الحـــــــــل/ اوال نحول وحدات 

         ∆Sr° (kJ/K. mol ) = 30 J/K. mol   X 
 𝐾𝐽

 000 𝐽
  =  0. 030 k.J/K. mol 

 Kالى  °C  نحول درجة الحرارة من 

                              T(K)   = t(C°)  + 273 = 25 + 273 = 298 K 

∆Gr° =  ∆Hr° - T∆S r° 
∆Gr° =  11 kJ/ mol – (298K X 0. 030 k.J/K. mol) 
∆Gr° =  11 kJ/ mol – (8.94 kJ/ mol)=2.06 kJ/ mol 

 موجبة فالتفاعل غٌر تلمائً. °Gr∆بما ان لٌمة 

 درجة الحرارة التً ٌصبح فٌها التفاعل تلمائً  وعلٌه الٌجاد
     عند التوازن = صفر  G∆نفرض قٌمة 

  ∆G =  ∆H - T∆S                      T = 
∆𝐻

∆𝑆
 

                                         T = 
  kJ/mol   

0.03 k.J/K.mol
= 366.66 K 

 لكً ٌصبح التفاعل تلمائً. 366.66Kالتفاعل الى اكثر  من تسخٌن  وعلٌه ٌجب 

 /Bالتفاعل 

 k.J/K. molالى  °Sr∆الحـــــــــل/ اوال نحول وحدات 

         ∆Sr° (kJ/K. mol ) = 113 J/K. mol   X 
 𝐾𝐽

 000 𝐽
  =  0. 113 k.J/K. mol 

 Kالى  °C  نحول درجة الحرارة من 

                              T(K)   = t(C°)  + 273 = 25 + 273 = 298 K 

∆Gr° =  ∆Hr° - T∆S r° 
∆Gr° =  2 kJ/ mol – (298K X 0. 113 k.J/K. mol) 

∆Gr° = 2 kJ/ mol – (33.674 kJ/ mol)=-31.674 kJ/ mol 
 فالتفاعل تلمائً. سالبه °Gr∆بما ان لٌمة 

 



 

 (38( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

 / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 
 

 ـــــــــ١عادي١ االتٝـــــــــــــــــتتفهو نازبْٛات ايهايطّٝٛ سطب امل (24-1ضؤاٍ) 

          CaCO3(s)                              CaO(s)      +    CO2(g) 

 CaCO3و CaOو  CO2لكل من  H°f∆فاذا علمت ان S°r    =160 J/K.mol∆لٌمة  
 جدkJ/mol (-1207,-635,-393.5 )هً على التوالً بوحدات  
  

  

                                      

 
 

 
 

 

 

 

 ايتفاعٌ املاص

 يًشساز٠ فٝ٘ ميتص

 ايٓعاّ اسبساز٠                   طاق١ 

 َٔ احملٝط

                                    

 

  0   > ∆H   او  ∆H = + 

CaO  +  CO2 

CaCO3 



 

 (39( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

 / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 
 

 سطاب اْرتٚبٞ ايتػريات ايفٝصٜا١ٝ٥ 1-17

 ٖٞ ايدزد١ اييت تتشٍٛ بٗا املاد٠ َٔ سايتٗا ايصًب١ اىل ايطا١ً٥. (Tmدزد١ سساز٠ االْصٗاز )

 ٖٞ ايدزد١ اييت تتشٍٛ بٗا املاد٠ َٔ سايتٗا ايطا١ً٥ اىل ايػاش١ٜ. (Tbدزد١ سساز٠ ايػًٝإ )

  ان هاتان الدرجتان االنصهار والغليان جتزيان عندما حيدث اتزان بني ضغط خبار املاء الصلب او السائل مع الضغط

 =  ∆التالٌة  عند هذه الدرجاث = صفز اي تصبح عالقت كبس بالصىرة G∆اجلىي هذا يعين ان قيمت 
∆ 

 
 

  وعلٌه ستكون معادلة االنصهار بالشكل∆     = 
∆    

  
 درجة االنصهار. Tmتعنً انصهار   fusحٌث  

 =     ∆ومعادلة التبخر )الغلٌان( 
∆    

  
 درجة الغلٌان. Tbتعنً تبخر  vapحٌث  

  وجد العالم تروتن ان لٌمة∆S = 85J/K.mol  ًألغلب السوائل لذا تصبح معادلة الغلٌان بالشكل االت 

 
   

 
.    = 

∆    

  
 

  مالحظة/ هذه المعادلة نستخدمها عندما ال نجد انتروبً معطى او مطلوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

اذا عًُت إ دزد١  kJ/molيًٗهطإ عٓد االتصإ بٛسد٠  Hvap∆( اسطب اْجاييب ايتبدس 1-13َجاٍ )

 ؟ 69C =غًٝاْ٘ 

 احلـــــــٌ/ حنٍٛ دزد١ احلساز٠ َٔ ايطًٝٝصٟ اىل ايهًفٔ.

T)K(   = t)C°(  + 273 = 69 + 273 = 342 K 

𝟖𝟓𝐉/𝐊.𝐦𝐨𝐥 = 
∆𝑯𝒗𝒂𝒑

𝑻𝒃
 

                                 ∆Hvap = 85𝐉/𝐊.𝐦𝐨𝐥  X 342K = 29070 𝐉/𝐦𝐨𝐥 

∆Hvab° (J/. mol ) = 29070 J/. mol   X 
𝟏𝑲𝑱

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑱
  =  29.07 k.J/ mol 

 H2O(l)  = H2O(g)( اسطب ايتػري يف االْرتٚبٞ يًتشٍٛ االتٞ            1-15متسٜٔ )

 °44kJ/mol =∆Hvabعلما ان  °100Cعند درجة غلٌان 
اسبـــــــٌ/ 

T)K(   = t)C°(  + 273 = 100 + 273 = 373 K 

∆𝑺𝒗𝒂𝒑 = 
∆𝑯𝒗𝒂𝒑

𝑻𝒃
 

∆𝑺𝒗𝒂𝒑 = 
𝟒𝟒𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍

𝟑𝟕𝟑𝑲
 = 0.118𝒌𝑱/𝑲.𝒎𝒐𝒍 

∆Svap = 0.118kJ/K.mol  X 1000 J/kJ = 118 J/ K.mol 
 

 .85J/K.molملععِ ايطٛا٥ٌ ق١ُٝ ثابت٘ ٖٚٞ  Sr∆ق١ُٝ عًٌ/ 

 ز/ يٛدٛد تػاب٘ يف سسن١ دص٦ٜات ايطٛا٥ٌ ٚتسنٝبٗا ٚسسن١ اخبستٗا.

 



 

 (40( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

 / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 

 

 سٌ اض١ً٦ ايفصٌ االٍٚ

 / مجٝع ايتعازٜف يف املًص١َ 1-1

 (SI/ َا ٖٞ ٚسدات االْجاييب ٚاالْرتٚبٞ ٚطاق١ نبظ اسبس٠ بايٛسدات ايدٚي١ٝ )1-2

 J/K.molاالْرتٚبٞ ٚسدتٗا          ز/

 /َا املكصٛد بايتعابري االت1-3١ٝ

املُتص١ ٚاملٓبعج١ ْتٝذ١ ايتػريات ايفٝصٜا١ٝ٥ ٚايهُٝا١ٝ٥ مبع٢ٓ ابطط عًِ ٜٗتِ بدزاض١ اسبساز٠   -ايهُٝٝا٤ اسبساز١ٜ:

 اْٗا تٗتِ حبطاب اْجاييب ايتفاعالت ايهُٝا١ٝ٥ ٚايتػٝريات ايفٝصٜا١ٝ٥

ٖٞ ايع١ًُٝ اييت  تصاسبٗا ذبسز سساز٠ ٖٚٞ ذبٍٛ ايطاق١ اسبساز١ٜ َٔ ايٓعاّ اىل احملٝط ٚق١ُٝ  ع١ًُٝ باعج١ يًشساز٠ :

 االْجاييب ضايب١.ايتػري هلا يف 

 .ٖٞ ايع١ًُٝ اييت ٜصاسبٗا اَتصاص سساز٠ يًٓعاّ َٔ احملٝط ٚق١ُٝ ايتػري هلا يف االْجاييب ق١ُٝ َٛدب٠١ :ع١ًُٝ َاص١ يًشساز

  6/ َاذا تعين داي٘ احلاي١ زادع املًص١َ ص  1-4

 / ملاذا َٔ ايطسٚزٟ بٝإ احلاي١ ايفٝصٜائ١ٝ عٓد نتاب١ ايتفاعالت احلساز١ٜ؟1-5

 .الٕ ن١ُٝ احلساز٠ املُتص١ اٚ املتشسز٠ تتػري بتػري احلاي١ ايفٝصٜائ١ٝ  ملٛاد ايتفاعٌاجلٛاب / 

 / َا ايفسم بني اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ ٚايطع١ اسبساز١ٜ؟ َا ٚسدات ٖاتني ايهُٝتني؟1-6

 ايظع١ احلشاس١ٜ احلشاس٠ ايٓٛع١ٝ

ٖٞ ن١ُٝ اسبساز٠ ايالش١َ يسفع دزد١ سساز٠ نت١ً َكدازٖا 

 غساّ ٚاسد َٔ اٟ َاد٠ دزد١ ضًٝٝص١ٜ ٚاسد٠

ٖٞ ن١ُٝ اسبساز٠ ايالش١َ يسفع دزد١ سساز٠ نت١ً غساّ 

 َٔ اٟ َاد٠ دزد١ ضًٝٝص١ٜ ٚاسد٠

 (C( ٜٚسَص هلا )°J/ Cٚسداتٗا ) (ς( ٜٚسَص هلا )°J/g.Cٚسداتٗا )

 .ايؼا١ًَٖٞ َٔ اخلٛاص  . املشنض٠ٖٞ َٔ اخلٛاص 
 

 تعاريفهما. 6مالفرق بني اخلىاص املركزة واخلىاص الشاملة / راجع امللزمة ص 7-1 
 / صف املطعس اسبسازٟ ايرٟ بٛاضطت٘ تتِ قٝاع اسبساز٠ املُتص١ اٚ املٓبعج١ عٓد ثبٛت ايطػط.8-1

 َٛدٛد٠ يف ٚعا٤ َعصٍٚ عصال دٝدااملــا٤)َعسٚف١ ايهت١ً(ع١ٓٝ َٔ ٜتهٕٛ املطعس َٔ ٚعا٤ يًتفاعٌ َػُٛز يف ن١ُٝ َ

 28راجع ملزمة ص33س 28راجع ملزمة ص22س 19راجع ملزمة ص21س 32راجع ملزمة ص15س 4راجع ملزمة ص9س

 29راجع ملزمة ص34س 26راجع ملزمة ص28س 19راجع ملزمة ص22س 11راجع ملزمة ص16س 4راجع ملزمة ص11س

 21راجع ملزمة ص35س 26راجع ملزمة ص29س 21راجع ملزمة ص23س 11راجع ملزمة ص12س 4راجع ملزمة ص11س

 36راجع ملزمة ص36س 26راجع ملزمة ص31س 38راجع ملزمة ص24س 11راجع ملزمة ص18س 5راجع ملزمة ص12س

 32 صراجع ملزمة32س 32راجع ملزمة ص31س 23راجع ملزمة ص25س 23راجع ملزمة ص19س 5راجع ملزمة ص13س

 31راجع ملزمة ص38س 22راجع ملزمة ص32س 22راجع ملزمة ص26س 15صراجع ملزمة 21س 5راجع ملزمة ص14س

 



 

 (41( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

  / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 

 اثسا٥ٝات اشباص١ يف َٛاضٝع قإْٛ ايطاق١ اسبسن١ٝ ٚقٛاْني اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ ٚايطع١ اسبساز١ٜ

خالٍ َرت  9 / َا نت١ً دطِ ذبسى َطاف١   1َجاٍ اضايف

 ؟J 18طاقت٘ اسبسن١ٝ  عًُا إثا١ْٝ ٚاسد٠  3

KE = 
 

 
 m. V

2
 

          18= 
 

 
× m × (

 

 
)
2
   

18= 
 

 
 × m × 3

2
   

18= 
   

 
 

9m =36 

m= 
  

 
 = 4 Kg 

 

10 ذبسى َطاف١  20Kg   نتًت٘دطِ  / 2َجاٍ اضايف

َا َكداز ايصَٔ بايجٛاْٞ اييت  40Jٚطاقت٘ اسبسن١ٝ  َرت

 (s 5الجواب ) ذبسى بٗا ازبطِ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نت١ً َع١ٓٝ َٔ ايفط١ ضدٓت فازتفعت  / 3َجاٍ اضايف

فاذا عًُت إ  °C 10دزد١ سسازتٗا االبتدا١ٝ٥ مبكداز 

 اَتصتٚاْٗا  J/g.C 0.24اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًفط١ 

 ؟ Kj 0.24سساز٠ َكدازٖا 

 ( نت١ً ايفط١ .1دد 

 ( ايطع١ اسبساز١ٜ يًفط١.2     

 باملٛدب  ∆T َالسع١: ازتفعت مبكداز ٜعين اْٗا 

 /ٌــــــــــــــــاسب

1) q  ) J( =  ς ( J/g.C)   × m(g)  ×   ∆T (°C) 
 

q  ) J(  = 0.24 KJ X 1000j/KJ = 240 J 
 

m(g)  = 
      

 .   (
 

 
. )        

 = 100g 

2)      
  C(J/C°)  =  ς ( J/g.C)   X    m(g)  

  C(J/C°)  =  0.24 ( J/g.C)   X    100(g)  

C(J/C°)  =  24 ( J/.C) 

  

َٔ سبٝبات املػٓطّٝٛ ايرٟ سسازت٘  10g /4َجاٍ اضايف

بعجت  °C 40عٓد تربٜدٖا اىل   J/g.C 1.02ايٓٛع١ٝ

اسطب دزد١ اسبساز٠ اييت   kJ 1.02سساز٠ َكدازٖا 

 ازبٛابناْت عًٝٗا سبٝبات املػٓطّٝٛ؟ 
140 C° 

 



 

 (42( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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 املطعساثسا٥ٝات اشباص١ يف َٛاضٝع 

يف ٚعا٤ ايع١ٓٝ ٚضع ٖرا ايٛعا٤ داخٌ ايٛعا٤  عطٟٛ َٔ َسنب  34.2gباضتدداّ املطعس اسبسازٟ ٚضعت   5اضايفَجاٍ 

 =ٚناْت دزد١ اسبساز٠ االبتدا٥ٝـ١   (°J/g.C 4.2) اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًُا٤ َٔ املا٤  g 900املعصٍٚ ايرٟ ٧ًَ به١ُٝ 

27C°  29.5اسسم بعد ذيو املصٜر ٚعٓد قٝاع دزد١ اسبساز٠ ٚدد إ دزد١ سساز٠ املطعسC° ٕن١ُٝ اسبساز٠ املتشسز٠  ٚا

ٟ ناْتاملسنب َٔ  1moleْتٝذ١ اسرتام  KJبٛسد٠  عًُا إ  َا ٖٞ ايهت١ً املٛي١ٝ يًُسنب ايعطٟٛ   94.5ايعطٛ

 ايطع١ اسبساز١ٜ يًُطعس ١ًَُٗ.

 يف دزدات احلساز٠ اجلٛاب / حنطب اٚال ايتػٝري

∆T= Tf – Ti   = 29.5 – 27.0=2.5 C° 

q  ) J(  =  ς ( J/g.C)   X m(g)  X   ∆T (C) 
         q  ) J(  =  4.2 ( J/g.C)   X 900(g)  X  2.5 (C) = 9450 J  

 (.J 9450 -)  =ٚألْٓا ْسٜد سطاب ن١ُٝ اسبساز٠ املتشسز٠ البد إ تهٕٛ ايك١ُٝ ضايب١ اٟ  

  J/molحنٛهلا اىل ٚسد٠-  94.5KJ/mol=َٔ ايهًٛنٛش  1molاحلساز٠ املتشسز٠ َٔ اسرتام 

q J/mol = -94.5KJ/mol x 1000J/KJ = -94500J/mol  

 q J/mol = 
−   

     
                      n mol = 

   

   /    
 = 

−       

−       /   
  = 0.1 mol 

n( mol) = 
 ( )

  (
 

   
)
                  M= 

 ( )

  (   )
                   M= 

  . ( )

 .  (   )
  = 342 g/mol 

يف َظعش حيتٟٛ ( 60g/mol)مت سشم ع١ٓٝ َع١ٓٝ  َٔ ساَ  اخلًٝو نتًت٘ املٛي١ٝ /  6اضايفَجاٍ 

1000 g  ايٓٛع١ٝ يًُا٤َٔ املا٤ ) احلشاس٠( 4.2 J/g.C°)  6مبكذاس فارا استفعت دسد١ سشاس٠ املظعشC° 

 نت١ًاسظب 126KJ  ن١ُٝ احلشاس٠ اييت تٓبعح ْتٝذ١ اسرتام ٍَٛ ٚاسذ َٔ احلاَ  ٚناْت 

  12gاجلٛاب 12gٚادب( عًُا إ ايظع١ احلشاس١ٜ يًُظعش ١ًَُٗ   اجلٛاب ) اييت مت سشقٗا. احلاَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (43( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

  / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 

 يف َٛضٛع اْٛاع االْجايبٝاتاثسا٥ٝات اشباص١ 

 H3PO3ٜو ساَض ايفطفٛز -HNO3 2ساَض ايٓرتٜو -1انتب َعادي١ تهٜٛٔ نٌ َٔ   7َجاٍ اضايف

  NH3االَْٛٝا -C4H9Cl      5نًٛزٜد ايبٝٛتٌٝ -CH3CH2COOH 4     ساَض ايربٚباْٜٛو -3

حبٝح إ 
°

Hf∆ °=Hr∆   

 

 
H2(g)   +  

 

 
N2(g)   +  

 

 
O2(g)                    HNO3(aq) 

 

 
H2(g)   +  

 

 
P4(s)   +  

 

 
O2(g)                   H3PO3(aq) 

 C(gra)   +  3H2(g)   +  O2(g)                   CH3CH2COOH(aq) 

  واجب 5ورقم      4رقم 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )تابع١ ملٛضٛع اْجاييب االسرتام ايكٝاط١ٝ( انٌُ َع املٛاص١ْ املعادالت ادْاٙ  3َجاٍ اضايف 

C2H6(g)           +        O2(g)   
CH3OH(l)        +        O2(g)   
C6H5OH(l)       +         O2(g)   
C3H7COOH(l) +         O2(g 

 يف ايتفاعٌ ايتايٞ ( H2) ٚاْجاييب االسرتام ايكٝاض١ٝ( H2O)اسطب ايتػري يف اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ  9َجاٍ اضايف

  2H2(g) + O2(g)                           2H2O(l)                 ∆H°r = -572 kJ 

  
 
 
 
 
 
 

 

 غٓطٟٛ بٗٝر اض١ً٦

 ْهتب املسنب ايٞ ٜسٜد تهٜٛٓ٘ ٚزا٤ ايطِٗ بدٕٚ اٟ عدد َٛالت ي٘ -1

 N2- H2 – O2 –Cl2  Br2 –F2 – I2 - -P4ٖٚٞ ١ٗ املتفاعالت اىل عٓاصس ٚاْتب٘ ٖٓاى عٓاصس ب١٦ٝٗ دص٦ٜاتجبْفصٌ املسنب  -2

يعدد ْٛاشٕ ايعٓاصس باملكاز١ْ َع املسنب املتهٕٛ  ْٚصٝش١ بايٓطب١ يًعٓاصس ايطبع١  اعالٙ اذا ناْت عدد ذزاتٗا فسدٟ فآْا ْٛاشْٗا باخر ا -3

 4ْطع ايسقِ يف املسنب ْفط٘ ْٚطع ذبت٘ زقِ 4اَا ايفطفٛز اذا نإ عدد ذزات٘ ال ٜكبٌ ايكط١ُ ع٢ً  2ايفسدٟ ْفط٘ ْٚطع ذبت٘ زقِ 

 ْطع اسباي١ ايفٝصٜا١ٝ٥ نٌ عٓصس اييت ٜٛدد فٝٗا باثبت صٛز٠ اَاّ ايعٓصس  -4
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  / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 

 باالعتُاد ع٢ً اْجايبٝات ايتهٜٛٔ –قٝاضٞ اْجاييب ايتفاعٌ )ٖٝظ يف َٛضٛع اثسا٥ٝات اشباص١ 

اذا عًُت إ  سساز٠ تفهو  COايكٝاض١ٝ يػاش / اسطب اْجايب١ٝ ايتهٜٛٔ 2013دٚز اٍٚ / 10َجاٍ اضايف

CO2  ٖٞ394 Kj/mol  ٞٚإ سساز٠ ايتفاعٌ االت∆H°r = -283 kJ ٍ   O2             CO2 CO + 
 

 
  

 )ٚادب( اسبٌ ايجاْٞ باضتدداّ اْجايبٝات ايتهٜٛٔ                                      اسبٌ االٍٚ باعتُاد قإْٛ ٖٝظ

 المعادلة الهدف 

 المعادالت المعطاة
1-  

∆H°r = +394 kJ 
 

∆H°r = -283 kJ  +  

∆H°r = -394 kJ 

∆H°r = +283 kJ 

   

∆H°r = -111 Kj 

 

 

 ارا نإ يذٜو املعادالت احلشاس١ٜ اآلت١ٝ عٓذ ايعشٚف ايكٝاط١ٝ./  11َجاٍ اضايف

1)   SCl2O(l)   +    
 

 
O2(g)                   SO2(g)   +      Cl2 (g)          ∆Hr°= 10kJ  

2)  PCl3 (l)       +    
 

 
O2(g)                    PCl3O (l)                     ∆Hr°= -325kJ 

3)   P (s)         +  
 

 
 Cl2 (g )                    PCl3 (l)                       ∆Hr°= - 307  kJ  

 -يًتفاعٌ اآلتٞ : °Hr∆اسظب 

2P(s)       +    2SO2(g)      + 5Cl2(g)                    2SCl2O(l)    + 2PCl3O (l)     
 1284kJ-الحل/ واجب الناتج سٌكون 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (45( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

  / 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 

اسظب ق١ُٝ ايتػري يف احملت٣ٛ احلشاسٟ ايالص١َ يتشٍٛ ٍَٛ ٚاسذ َٔ املاغ  / 12اضايف َجاٍ

  KJ/mol 395.4 -= اىل ايهشافٝت ارا عًُت إ اْجاييب االسرتام يًُاغ 

 KJ/mol 393.5 -= ٚ إ اْجاييب االسرتام يًهشافٝت 

 احلٌ / ْهتب َعادي١ اسرتام ٍَٛ ٚاسذ يهٌ َٔ املاغ ٚايهشافٝت

C(dimond)  + O2(g)          CO2    ∆Hr°=∆Hc° =  -395.4 KJ/mol 

C(graphit)  + O2(g)          CO2    ∆Hr°=∆Hc° =  -393.5 KJ/mol  
     تبك٢ االٚىل نُا ٖٞ ْٚكًب ايجا١ْٝ يًشصٍٛ ع٢ً َعادي١ ذبٍٛ املاع اىل نسافٝت

  C(dimond)  + O2(g)          CO2    ∆Hr=  -395.4 KJ/mol 

 CO2             C(graphit)  + O2(g)  ∆Hr  = +393.5 KJ/mol 
 

 C(dimond)          C(graphit)     ∆Hr=  -1.9 KJ/mol 

 ٜٚبعح سساز٠ َكدازٖاا٤ ــــــــــــــــــــٚضا٥ٌ امل CO2فٝعطٞ  C4H10حيرتم ايبٝٛتإ  / 13َجاٍ اضايف

-2878 Kj/mol  ٞبُٝٓا حيرتم يٝعطCO2 2658-ٜٚبعح سساز٠ َكدازٖا ا٤ ــــــٚخباز امل Kj/mol  

 44KJ/mol+ٚادب                                                  ازبٛاب ايصشٝح  اسطب سساز٠ تبدس املا٤؟

 

 

 

 

 

 

 

 اسطب سساز٠ تطاَٞ ايجًر اذا تٛفست يدٜو املعًَٛات ايتاي١ٝ/  14َجاٍ اضايف

     44Kj/mol =اْجاييب ايتبدس يًُا٤                6Kj/mol =اْجاييب االْصٗاز يًجًر 

 

 

 

 

  

 



(46( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

/ 2017ايجشَٛدآُٜو / طبع١ –َٗٓذ عًٞ ايظٛداْٞ /ايفصٌ االٍٚ 

اَج١ً اخش٣ ع٢ً تطبٝكات َعادي١ نبع

ٌسٌل غاز النتروجٌن بالتبرٌد

الشتاءسموط االمطار فً فصل 

عدم حدوث الندى فً فصل الصٌف

ال ٌنصهر الثلج فً درجات الحرارة المنخفضة







 1صل الثانيالف 

ٖٛ ع١ًُٝ تتشٍٛ فٝٗا َاد٠ ٚاسد٠ اٚ انجس اىل َٛاد ددٜد٠ ربتًف يف صفاتٗا عنٔ ااناد٠ : ايتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ

اييت تفاعًت يف ايبدا١ٜ.

ٖٞ ايتعبري عٔ ايتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ ٖٚٞ اختصاز عًُنٞ ثجنٌ ايتشنٍٛ اسباصنٌ يف اانٛاد ااعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥:

ع٢ً ااٛاد ايٓادب١ ٚثجٌ ايطِٗ يف ااعادي١ ادباٙ ايتفاعٌ.اتفاع١ً يًشصٍٛ ا

تكطِ ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ سطب ادباٙ ايتفاعٌ اىل

ٖٚٞ ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاييت ٜتِ فٝٗا) عٓد ظسٚف َعٝٓن١ اضنتٗالى اسند اٚ     :ايتفاعالت غري االْعهاض١ٝ-1

يٓادبن١ عٓند ظنسٚف ايتفاعنٌ ْفطنٗا ايكندز٠ عًن٢ إثهٔ يًُٛاد ا مجٝع ااٛاد ااتفاع١ً اضتٗالنا تاَا ٚال

تتفاعٌ يتهٜٛٔ ااٛاد اييت تهْٛت َٓٗا. َجٌ أسرتام بٓصٜٔ ايطٝازات. 
)التامة(

أَج١ً ع٢ً تفاعالت غري اْعهاض١ٝ

     NaOH   +    HCl                                   2NaCl  + H2O    
ااٛاد ااتفاع١ً اىل ْٛاتر يف بدا١ٜ ايتفاعٌ ٖٚٞ ايتفاعالت اييت ٜتِ فٝٗا ذبٍٛ  ايتفاعالت االْعهاض١ٝ:ن2

ااٛاد اييت تهْٛت َٓٗا َس٠ أخس٣ٜٚهٕٛ يًُٛاد ايٓادب١ ااكدز٠ ع٢ً إ تتفاعٌ َع بعطٗا يتهٜٛٔ 
)غٌر التامة(

أَج١ً ع٢ً تفاعالت اْعهاض١ٝ.

 N2(g)     + 3H2(g)     2NH3(g) 
تػريات فٝصٜا١ٝ٥ َجٌ تبدس ااا٤ )يف ْعاّ َػًل(.   اٚ 

H2O(l)     H2O(g)     

ايتفاعالت االْعهاض١ٝ ٚ ساي١ االتصإ 2- 2

نُا ٚضشٓا إ اغًب ايتفاعالت االْعهاض١ٝ تطتُس بادباٖني َتعانطنني بعنسٚف ايتفاعنٌ ْفطنٗا َنجال عٓند       

ٞ ايتفاعنٌ  يتهٜٛٔ غاش االَْٛٝا يف بداٜن١ ٖنرا ايتفاعنٌ ٜهنٕٛ      N2َع غاش  H2ظسٚف َٓاضب١ ٜتفاعٌ غاش   أَناَ

د٠ تسنٝنص االَْٛٝنا تتشًنٌ االَْٛٝنا     بادباٙ تهٜٛٔ االَْٛٝا مبسٚز ايٛقت ٚبصٜنا  Rfضسٜعا ٖٚٛ تفاعٌ ضسٜع ٜسَص 

ٜطنتُس ننٌ  )ضنسع١ ايتفاعنٌ اشبًفنٞ(    Rbاهلٝندزٚدني ٚاينٓرتٚدني بطنسع١ َكندازٖا      ايٓادبن١ يتهنٜٛٔ غناش   

ايتفاعًني باالدباٖني ااتعانطني ست٢ ٜصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١ َعٝٓن١ تتطنا٣ٚ عٓندٖا ضنسعيت ايتفاعنٌ االَناَٞ       

( فٝصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١ تدع٢ حباي١ االتصإ ايهُٝا٥ٞ Rb  =Rfٚاشبًفٞ )

    N2(g)     + 3H2(g)            kf                2NH3(g)     
   kb 

متجٌ ثابت ضسع١ ايتفاعٌ اشبًفٞ Kbمتجٌ ثابت ضسع١ ايتفاعٌ األَاَٞ ٚ  kfسٝح 

 ٌف ادناهتظهر التفاعالت التً تصل حالة اتزان انها توقف لكنها فً الحقٌقة ال تزال مستمرة فً االتجاهٌن وعلٌه ٌعرف االتزان الكٌمٌائً بالتعر

ٖٞ ساي١ اتصإ دٜٓناَٝهٞ )سسننٞ( ٚيٝطنت ساين١      االتصإ ايهُٝٝا٥ٞ :

اتصإ ضتاتٝهٞ)ضانٔ( اٟ إ ايتفاعٌ َطتُس ٚبهال االدباٖني األَناَٞ  

ٚاشبًفٞ بااكدز٠ ٚايطسع١ ذاتٗا.
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 ايتفاعالت االْعهاض١ٝ ااتذاْط١ ٚغري ااتذاْط١ 2-3

ٖٞ ايتفاعالت اييت ٜهٕٛ فٝٗا ااٛاد ااتفاع١ً ٚااٛاد ايٓادب١ يف طٛز ٚاسند   -ايتفاعالت االْعهاض١ٝ ااتذاْط١ : 

 ٖٚٞ دبسٟ دا٥ُا يف ْعاّ َػًل. َٚٔ االَج١ً عًٝٗا.

                          H2(g)      + I2(g)                       2HI(g) 

ٖٞ ايتفاعالت اييت ٜهٕٛ فٝٗا ااٛاد ااتفاع١ً ٚاانٛاد ايٓادبن١ يف طنٛز     -ااتذاْط١ : غري ايتفاعالت االْعهاض١ٝ 

 ٖٚٞ دبسٟ دا٥ُا يف ْعاّ َػًل. َٚٔ االَج١ً عًٝٗا. طبتًف 

                       2Hg(l)     + O2(g)                           2HgO(s)      

 ساي١ االتصإ ٚقإْٛ فع١ً ايهت١ً 2-4

عٓد خًط ٍَٛ ٚاسد َٔ غناش اهلٝندزٚدني َنع َنٍٛ ٚاسند َنٔ غناش ايٝنٛد يف اْنا٤ ايتفاعنٌ يتهنٜٛٔ غناش ٜٛدٜند              

 ٍَٛ َٔ غاش ٜٛدٜد اهلٝدزٚدني.  2فاافسٚض إ ٜتهٕٛ  ° 445Cاهلٝدزٚدني عٓد 

                       H2(g)     + I2(g)                               2HI(g)      

ٚ     %78يهٔ ٚدد عًُٝا إ اشبًٝط يف ساي١ االتصإ ايدٜٓاَٝهٞ ذنتٟٛ  َنٔ   %11َنٔ غناش ٜٛدٜند اهلٝندزٚدني 

 ٜعطٞ اشبًٝط ْفظ ايٓطب. HIغاشٟ ايٝٛد ٚاهلٝدزٚدني ٚبايعهظ اٜطا اذا ضدٔ غاش 

   تعسف بكإْٛ فعٌ ايهت١ًاٟ ٖٓاى عالق١ بني ضسع١ ايتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ ٚتسانٝص ااٛاد 

 

عٓد ثبٛت دزد١ اسبساز٠ فإ ضسع١ ايتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ  فعٌ ايهت١ً :قإْٛ 

 يف اٟ ادبنناٙ نننإ تتٓاضننب طسدٜننا َننع ايرتانٝننص ااٛالزٜنن١ يًُننٛاد ااتفاعًنن١

َسفٛع اىل اع ثجٌ عدد ااٛالت ااٛضٛع اَناّ ننٌ َناد٠ يف ااعادين١      ٚايٓادب١

 ايهُٝٝا١ٝ٥.

 ٚعٓد تطبٝل قإْٛ فعٌ ايهت١ً ٚيًتفاعٌ اعالٙ

                 N2(g)     + 3H2(g)            kf               2NH3(g)      
                                                           kb 

 ثهٔ ايتعبري عٔ ضسع١ ايتفاعٌ األَاَٞ ٚضسع١ ايتفاعٌ اشبًفٞ زٜاضٝا ٚسطب قإْٛ فعٌ ايهت١ً ناالتٞ

 
 

  
 
 
 

Rf = Kf [N2][H2]
3 

Rb=Kb[NH3]
2 



 

 3صل الثانيالف   

   

 

 ثابت  االتصإ  2-5

 اغتكام َعادي١ ثابت االتصإ

 يٓفسض يدٜٓا ايتفاعٌ االْعهاضٞ ااتصٕ االتٞ.

                       aA+ bB                                    gG   +    hH  
                                                                         

 إ  جندا األَاَٞعٓد تطبٝل قإْٛ فعٌ ايهت١ً بايٓطب١ يًتفاعٌ 

Rf = Kf [A]
a
[b]

b
                  (1) 

 إ  جندااَا عٓد تطبٝل قإْٛ فعٌ ايهت١ً بايٓطب١ يًتفاعٌ اشبًفٞ 

Rb = Kb [G]
g
[H]

h
                  (2) 

 ضسع١ ايتفاعٌ اشبًفٞ ٚعًٝ٘ =عٓد سصٍٛ االتصإ فإ ضسع١ ايتفاعٌ االَاَٞ 

Kf [A]
a
[b]

b
  = Kb [G]

g
[H]

h
       (3) 

 .ثهٔ اسبصٍٛ ع٢ً ايعالق١ ايتاي١ٝ 3ٚبرتتٝب َعادي١ 

                 
  

   
 = 

        

        
            (4) 

 4يرا تصبح َعادي١  Keq ٖٛ َكداز ثابت اخس ٜعسف بجابت االتصإ kbع٢ً ق١ُٝ ثابت   kfإ قط١ُ ثابت ق١ُٝ  
 بٗرا ايػهٌ.

                 Keq = 
        

        
            (5) 

 Keqع/ عسف ثابت االتصإ 

ٚثابت تٓاضب ضسع١ ايتفاعٌ  األَاَٖٞٛ ايٓطب١ بني ثابت تٓاضب ضسع١ ايتفاعٌ  : Keqثابت االتصإ  

  اشبًفٞ.

 Kpثابت االتصإ بدالي١ ايطػٛط ازبص١ٝ٥  KCثابت االتصإ بدالي١ ايرتانٝص ااٛالز١ٜ 

ساصٌ ضسب ايرتانٝص ااٛالزٜن١ يًُنٛاد ايٓادبن١ عٓند     

االتصإ َكطَٛا ع٢ً ساصٌ ضنسب ايرتانٝنص ااٛالزٜن١    

َٛالتٗا يف يًُٛاد ااتفاع١ً نٌ َٓٗا َسفٛع الع عدد 

 َعادي١ ايتفاعٌ ااٛش١ْٚ.

ساصٌ ضسب ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ  يًُنٛاد ايٓادبن١ عٓند    

االتصإ َكطَٛا ع٢ً ساصٌ ضنسب ايطنػٛط ازبص٦ٜٝن١     

يًُٛاد ااتفاع١ً نٌ َٓٗا َسفٛع الع عدد َٛالتٗا يف 

 َعادي١ ايتفاعٌ ااٛش١ْٚ.

 

Kc = 
        

        
            (6) 

 

Kp = 
  

     
      

  

  
           

             (7) 



 

 4صل الثانيالف   

   

 

 يًتفاعٌ ااتصٕ االتٞ (1- 2َجاٍ )

      N2(g)     + 3H2(g)                     kf               2NH3(g)      

                                                              kb 
اسطب  0.05ٜطاٟٚ   kbٚثابت ضسع١ ايتفاعٌ اشبًفٞ  0.11ٜطاٟٚ    kfٚدد إ ثابت ضسع١ ايتفاعٌ األَاَٞ 

  Keqثابت االتصإ 

 الحــــــــــل/

Keq = 
  

  
  = 

    

    
  = 2.2 

 اشبًفٞ ي٘ ٚثابت ضسع١ ايتفاعٌ االَاَٞ 4.24ٜطاٟٚ  eqkتفاعٌ َا َتصٕ ثابت االتصإ ي٘  ( 1- 2متسٜٔ )

kb  = 0.02  ٌاألَاَٞاسطب ثابت ضسع١ ايتفاع kf  

 الحــــــــــل/

Keq = 
  

  
                             kf = keq    X  kb        

kf = 4.24    X  0.02 = 0.0848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َالسعات ١َُٗ ددا ددا .

( ٕيف ايتفاعالت ااتذاْط١ َٔ ايطٛز ايػاشٟ دنب إ ٜػتٌُ ثابت االتصاKc  ٚKp ع٢ً ).مجٝع ااٛاد 

 يف ايتفاعالت غري ااتذاْط١ ٚاييت ذبتٟٛ َٛاد بأنجس َٔ طٛز فتشرف تٌُٗ ااٛاد ايصًب١ ٚااٛاد

 ٚتبك٢ ايػاش١ٜ ٚاحملايٌٝ ااا١ٝ٥. Kcايطا١ً٥ بايٓطب١ ٍ 

 فتٌُٗ ايصًب١ ٚايطا١ً٥ ٚست٢ احملايٌٝ ااا١ٝ٥. Kpبُٝٓا ٍ 

 ايرتانٝص ٚبدالي١ ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ.انتب ثابت االتصإ بدالي١  1َجاٍ عاّ 

2A(g)   + 3B(l)                           C(aq)  + 3D(s) 

Kc =  
 C 

   𝐀 𝟐
                    Kp = 

𝟏

𝐏𝐀
𝟐 

 اكتب ثابت االتزان بداللة التراكٌز وبداللة الضغوط الجزٌئٌة. 2مثال عام 

               2A(g)   + 2B(g)                           C(aq)  + 2D(g) 

Kc = 
 𝐂  𝐃 𝟐

 𝐀 𝟐 𝐁 𝟐
            Kp = 

   𝐏𝐃
𝟐 

𝐏𝐀
𝟐    𝐗   𝐏𝐁

𝟐 
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 انتب ثابت االتصإ بدالي١ ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ يًتفاعالت ايتاي١ٝ (2-3َجاٍ ) 

                       N2(g)     + 3H2(g)                            2NH3(g)      
                       2Hg(l)     + O2(g)                           2HgO(s)      

 الحـــــــــــــل/ 

Kp = 
       

  

   
           

                     ,    Kp = 
  

      

 

 ايرتانٝص ااٛالز١ٜ ٚايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ يًتفاعالت ايتاي١ٝانتب ثابت االتصإ بدالي١ ( 2-2متسٜٔ  ) 

                       2CO2(g)                                             2CO(g)  + O2(g)   
                       3O2(g)                                                2O3(g) 
                       CO(g)     + Cl2(g)                                 COCl2(g)     
                       H2O(g)     + C(s)                                  CO(g)      +   H2(g)     
                      2ZnS (S)  + 3O2(g)                       2ZnO(S)  +   2SO2(g) 
                       C6H5COOH(aq)                           C6H5COO

-
(aq) + H

+
(aq) 

                       2NO2(g)  + 7H2(g)                            2NH3(g)   + 4H2O(g)         
 Kc Kp زقِ ايتفاعٌ

 االٍٚ

Kc = 
         

            
 Kp = 

       
            

       
  

 ايجاْٞ )ٚادب(

 

 

  

 ايجايح
Kc = 

        

         
 Kp = 

          

      
            

 

  ايسابع)ٚادب(
 

 

 اشباَظ
Kc = 

      

     
 Kp = 

       
  

      
  

 ايطادع
Kc = 

              

            
 )الن جمٌع المحالٌل مائٌة( 1 

   ايطابع)ٚادب(
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 سطاب ثابت  االتصإ  2-6

 أْٛاع َٔ ااطا٥ٌ سبطاب ثابت االتصإ. 4ٖٓاى 

تهٕٛ مجٝع تسانٝص ااٛاد ااتفاع١ً ٚايٓادب١ َع١ًَٛ سٝح ٜتِ تعٜٛض ٖرٙ ايكِٝ يف  - ايٓٛع االٍٚ :

إ اٟ تفاعٌ يف ساي١ اتصإ ٚدنسٟ عٓد )عالق١ ثابت االتصإ يًتفاعٌ ااعني عٓد دزد١ سساز٠ ثابت١ 

 (ثابت١ َُٗا تػريت تسانٝص ااٛاد ااتفاع١ً ٚايٓادب١. Keqدزد١ سساز٠  ثابت١ تهٕٛ ق١ُٝ 

 يًتفاعٌ االتٞ : Keqدد ق١ُٝ  (4- 2َجاٍ ) 

                       2CH4(g)                             C2H2(g)  + 3H2(g)  
 يف دزد١ سساز٠ َع١ٓٝ عٓد سصٍٛ االتصإ ٖٞ اذا عًُت إ تسانٝص

[CH4] = 0.02M           , [C2H2] = 0.05M   , [H2] = 0.143M 

 Kcاسبٌ / مبا اْ٘ َعط٢ تسانٝص يرا ضٓطتددّ عالق١ 

Kc = 
           

 C    
      Kc = 

              

       
 = 0.365 

 للتفاعل االتْ : Keqجد قّنٕ  (2 -3)  متسِو

                            2NO2(g)                             N2O4(g)   
 اذا علنت اى تساكّص يف دزجٕ ذسازٔ معّهٕ عهد ذصُل االتصاى يْ

[NO2] = 0.017M           , [N2O4] = 0.002M 
 Kcاحلل / مبا انٌ معطٖ تساكّص لرا ضهطتددم عالقٕ 

Kc = 
      

      
           Kc = 

       

              
 = 6.92 

 للتفاعل التالْ  /1مجال اضايف

2CH4(g)                             C2H2(g)  + 3H2(g) 
عهد  0.02M َاملّجاى  4M .0االضتّلني َاى تساكّص كل مو   8 =اذا علنت اى ثابت االتصاى 

        االتصاى جد تسكّص غاش اهلّدزَجني عهد االتصاى
(0.2الجواب )  /

 

 

 

 

 

 

 

 

 َالسع١

الْ٘ اعط٢ تسانٝص نتبٓا 

 Keqبدٍ َٔ  Kcبايكإْٛ 



 

 7صل الثانيالف   

   

 
تهٕٛ ق١ُٝ ثابت االتصإ َع١ًَٛ ٚتعط٢ تسانٝص اٚ ضػٛط دص١ٝ٦ٜ ابتدا١ٝ٥  - ايٓٛع ايجاْٞ :

تٛدد أَج١ً  )يًُٛاد ااتفاع١ً َٚطًٛب تسانٝص ااٛاد ااتفاع١ً ٚايٓادب١ عٓد سصٍٛ االتصإ 

 ٚايٓٗا١ٝ٥.ب ايتُٝص بني ايرتانٝص ٚايطػٛط االبتدا١ٝ٥ يرا دن.ٜعطٞ ايٓٗا١ٝ٥ ٜٚسٜد االبتدا١ٝ٥(

 االتٞيًتفاعٌ  (2 -5َجاٍ ) 

H2(g)    + I2(g)                     2HI(g) 

يف ٚعا٤  H2   ٚ0.5  َٔ ٍَٛI2ٍَٛ َٔ  0.5خًط 

ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١  430ٚحبساز٠ يرت ٚاسد سذُ٘ 

 =هلرا ايتفاعٌ  Kcاالتصإ فٛدد إ ثابت االتصإ 

 اسطب ايرتانٝص اييت متجٌ َصٜر االتصإ. 5.29

     √  =   2.3عًُا إ 

 اسبنننننننننننٌ/

M = 
 

    
  

       

  
 = 0.5 M 

 

 H2(g)     +      I2(g)                   2HI(g)            

0.5                 0.5                       0   
-X                   -X                      +2X       
0.5 – X         0.5 – X                 2X 

Kc =  
     

             

5.29=  
     

         –        –   
 

5.29 =  
     

         –    
ايطسفني جنرز        

2.3 =  
    

         –   
 

                              2X = 1.15  
  2.3X ننن

4.3 X = 1.15 

                        X = 
    

   
  = 0.267 M 

 يرا ايرتانٝص عٓد االتصإ  

[H2] =[I2] = 0.500 – 0.267 = 0.233M 
     ,  [HI] = 2  X 0.267 = 0.534M 

 

 يًتفاعٌ االتٞ (2 -4)  متسٜٔ

H2(g)  + Br2(g)                  2HBr(g) 
يف ٚعا٤  H2   ٚ0.4  َٔ ٍَٛBr2ٍَٛ َٔ  0.4 ٚضع

ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١  425ٚحبساز٠ يرت ٚاسد سذُ٘ 

 =هلرا ايتفاعٌ  Kcاالتصإ فٛدد إ ثابت االتصإ 

 اسطب ايرتانٝص اييت متجٌ َصٜر االتصإ. 0.25

 

 اسبنننننننننننٌ/

M = 
 

    
  

       

  
 = 0.4 M 

 

 H2(g)     +   Br2(g)                   2HBr(g)            
0.4                 0.4                       0   
-X                   -X                      +2X       
0.4 – X         0.4 – X                 2X 

Kc =  
      

             
 

0.25=  
     

         –        –   
 

0.25 =  
     

         –    
ايطسفني جنرز        

0.5 =  
    

         –   
 

                              2X = 0.2  
  0.5X ننن

2.5 X = 0.2 

                        X = 
   

   
  = 0.08 M 

 يرا ايرتانٝص عٓد االتصإ  

[H2] =[Br2] = 0.40 – 0.08 = 0. 32M 
 

     ,  [HBr2] = 2  X 0.08 = 0.16M 
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 يًتفاعٌ ايتايٞ ااتصٕ /2َجاٍ اضايف

H2(g)    + I2(g)                     2HI(g) 

َٔ غاش   3atmخًط  يرت  1يف ٚعا٤ سذُ٘ 

H2 َٚجًٗا َٔ غاشI2  ٕٚعٓد ايٛصٍٛ اىل ساي١ االتصا

ٚدد إ ق١ُٝ ثابت االتصإ بدالي١ ايطػٛط 

10 =ازبص١ٝ٦ٜ
 دد ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ عٓد االتصإ. 4

 اسبنننننننننننٌ/

 

 H2(g)     +      I2(g)                   2HI(g)              

3                     3                            0  
  -X                   -X                      +2X       
3 – X            3 – X                        2X 

KP =  
   

 

                

10
4
=  

     

       –      –   
 

10
4
 =  

     

       –    
ايطسفني جنرز        

100 =  
  

       
 

                              2X = 300  - 100X  
102 X = 300 

                        X = 
   

   
  = 2.94 atm 

 عٓد االتصإ  ايطػٛط يرا  

PH2 =PI2 = 3 – 2.94 = 0.06atm 

 

       PHI= 2  X 2.94 = 5.88 atm 
 

 / يًتفاعٌ ايتايٞ ايػاشٟ االفرتاض3َٞجاٍ اضايف

A    + B                     2C 
 ٘ ننننننيف ٚعا٤ سذُ A   ٚ3  َٔ ٍَٛBٍَٛ َٔ  3 ٚضع

ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ  َع١ٓٝ ٚحبساز٠ يرت 1.5

اسطب  25 =هلرا ايتفاعٌ  Kcفٛدد إ ثابت االتصإ 

 يرتانٝص اييت متجٌ َصٜر االتصإ.ا

 0.57  [C] =2.86= [B]= [A]االجوبة 

 اسبنننننننننننٌ/
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 طبطط َِٗ ددا قبٌ ايدخٍٛ اىل ايٓٛع ايجايح ٚايسابع

 يٓفسض ايتفاعٌ ايتايٞ

قبل التفاعل اَ التفكك -ادخل  –مصد  –ضدو  –َضع            M                M                   0 

ناتخ الهطبٕ املُِٕٚ –ما اضتًلك  –ما حتلل  –ما تفكك             -X             -3X                +2X  

                                                          M-X          M-3X                2X  

           املتبقْ اَ ما تبقٖ يف االنا٘ اَ َجد انٌ ما تبقٖ              املتكُى اَ الهاتخ       

 نٌ ايرتانٝص يف ايفسض١ٝ ايجايج١ صبٗٛي١.اَا عباز٠ دد تسانٝص خًٝط االتصإ اٚ تسانٝص االتصإ اٚ ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ فتعين  

 ط بدٍ قِٝ ايرتانٝص.اذا نإ ايطؤاٍ يًطػٛط ْفظ اادطط متاَا فكط ْطع قِٝ ايطػٛ  -1

 .ٚايجايح ايفسض١ٝ ايجايج١ايفسض١ٝ ايجا١ْٝ ٚايجاْٞ ايفسض١ٝ االٚىل االٍٚ ٜدعٞ صفٛف 3ن اادطط نُا َٛضح َٔ 2

اٚايطػٛط  خًٝط َصٜر االتصإ ٖرا ٜعين سطاب ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ ضػٛط دص١ٝ٦ٜ  – اذا ذنس اسطب )تسانٝص( )عدد َٛالت ( -3

 عٓد االتصإ )ايفسض١ٝ ايجايج١(. ايٓٗا١ٝ٥ 

 (                                       -قبٌ  ايتفهو  –تسانٝص ابتدا١ٝ٥  –َصز  –ضدٔ  –ادخٌ  –ٚضع  –اذا ذنس )خًط  -4

 ٜعين إ قِٝ ااٛاد ااعطا٠ يف ايطؤاٍ اٚ اسٝاْا ااطًٛب١ ٖٞ قِٝ ايرتانٝص االبتدا١ٝ٥ )ايفسض١ٝ االٚىل(.

ْطب١ ١ٜٛ٦َ يًتشًٌ ( َعٓاٙ ايتػري يف ايرتانٝص اٚ ْاتر  –ذبًٌ  –تفهو  –اذا ذنس ن١ًُ اضتًٗو مبكداز  -5

 ايطػٛط . ايفسض١ٝ ايجا١ْٝ.

عٓد ذنس ااتبكٞ َٔ ااتفاعالت اٚ َا تبك٢ يف االْا٤  اٚ ٚدد اْ٘ َا تبكٞ يف االْا٤ ٜعين ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥  -6

 َا تهٕٛ ٜعين ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ يًٓٛاتر )ايجايج١(. اٚ اٚ ْتر اتهٕٛيًُتفاعالت ٚيف ساي١ ذنس ن١ًُ ا

 عدد ااٛالت ايه١ًٝ ثجٌ صبُٛع عدد ااٛالت عٓد االتصإ يًُٛاد ايٓادب١ اٚ ااتفاع١ً. -7

nT = n1  +    n2   +   n3  + ………………. 

 ااتفاع١ً ٚايٓادب١.ايطػط ايهًٞ ثجٌ صبُٛع ايطػٛط ازبص١ٝ٥ ايٓٗا١ٝ٥ عٓد يالتصإ يًُٛاد  -8

PT = P1  +    P2   +   P3  + ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قد شاد مبكداز 
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فتفهو ايػاش  5Lيف ٚعا٤ ضعت٘  4O2Nَٔ غاش  0.625molيف أسد٣ ايتذازب ايع١ًُٝ ادخٌ  (6- 2َجاٍ ) 

سطب أ 0.025M =ااتبكٞ N2O4سطب ايتفاعٌ ادْاٙ ٚعٓد ايٛصٍٛ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ ٚدد إ تسنٝص 

 هلرا ايتفاعٌ Kcق١ُٝ 

                        N2O4(g)                                            2NO2(g)    
 .الرتكّص االبتداْٙ للنتفاعل أَالاحلــــــــــــــــــــل/ حنطب 

 M = 
 

    
  

         

  
 = 0.125 M 

                       N2O4(g)                                        2NO2(g)    

                                0.125                                                         0 
               - X                                                            +2X 
                              0.125 – X                                                 +2X 

   
(0.025)   

 ننننننننننننننننننننننننن٘ٚعًٝنننن  0.025عٓد االتصإ =  [N2O4]ٍ َٔ َعطٝات ايطؤاٍ ايرتنٝص ايٓٗا٥ٞ 

 0.125 – X =0.025                          X = 0.125 – 0.025 = 0.1 M 
[NO2] = 2  X 0.1 = 0.2M 

     Kc =   
           

          
     Kc =  

      

            
 = 1.6 

 2CO2(g)                                    2CO(g)        +  O2(g)     يًتفاعٌ االتٞ( 2 -5متسٜٔ ) 

ٚعٓد ٚصٍٛ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ ٚدد   ٚبدزد١ سساز٠ َع١ٓٝ CO2ٍَٛ َٔ غاش  0.8ٚضع  يف ٚعا٤ سذُ٘ يرت ٚاسد 

 . Kcأسطب إ ْصف ن١ُٝ ايػاش قد اضتًٗهت 

 اسبننننننننننننننننننننٌ/ حنطب أٚال  ايرتانٝص االبتدا١ٝ٥ يًُتفاعالت.

 M = 
 

    
  

       

  
 = 0.8 M 

                        2CO2(g)                                           2CO(g)   +      O2(g) 
                             0.8                                                        0                  0 
                           -2X                                                      +2X                + X 
                           0.8 – 2X                                                 2X                  X 

             2X = 
 

 
  (0.8)                   2 X = 0.4                    

[CO2]=0.8 – 2 x 0.2 =0.4M  [CO] = 2  ×  0.2 = 0.4M   [02] = 1 × 0.2 = 0.2M  

Kc = 
           

      
     = 0.2 
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   3H2(g)     + N2(g)                                        2NH3(g) يًتفاعٌ االتٞ (2 -6متسٜٔ ) 
 H2يف اْا٤ ضعت٘ يرت ٚاسد ٚعٓد ٚصٍٛ اىل ساي١ االتصإ ٚدد إ َا اضنتًٗو َنٔ    H2     ٚN2ٚضعت َٛالت طبتًف١ َٔ 

 ٟ ٌ عًُا إ ثابت االتصإ  H2  ٚN2َا عدد َٛالت نٌ َٔ  N2 = 0.2 َٚا تبك٢ َٔ 0.3ٜطاٚ   Kc = 200قبٌ ايتفاع

 لذا فالتركٌز الموالري = عدد الموالت. 1Lالحـــــــــــــل/ بما ان الحجم 
                       3H2(g)     + N2(g)                                        2NH3(g)   
                          a              b                                                 0 
                         -3X         -X                                                 +2X 
                      a-3X         b-X                                                2X 

          3X = 0.3                            X = 0.1  
 وعلٌه N2  =0.2ما تبقى من  

          b-X = 0.2                          b-0.1 = 0.2                      b=0.3 mol   

 0.3mol =يف بدا١ٜ ايتفاعٌ  N2ٚعًٝ٘ عدد َٛالت 

 َٔ ق١ُٝ ثابت االتصإ سٝح ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ ٖٞ ناالتٞ aْطتدسز ق١ُٝ 

[H2] =a – 0.3       [N2] = 0.2M           [NH3]   =    2  ×  0.1 = 0.2M 

Kc = 
      

         
             200= 

      

             
           200 = 

     

       
     

        = 
   

   
 وبالجذر التكعٌبً     0.001 =            

a – 0.3 = 0.1                     a = 0.4 mol 

 يًتفاعٌ ايػاشٟ االتٞ  (2 -7َجاٍ ) 

                       2SO3(g)                                2SO2(g)        +    O2(g)  
عٓند سنساز٠ َعٝٓن١ بًنؼ      3atm =قبنٌ تفههن٘    SO3ٚدد إ ضنػط غناش    سذُ٘ يرت ٚاسدٚيف ٚعا٤ َػًل 

 يًتفاعٌ عٓد االتصإ. Kpسطب ا 4atm =ايطػط ايهًٞ ايتفاعٌ ساي١ االتصإ فٛدد إ 

                          2SO3(g)                                 2SO2(g)        +      O2(g) 

                            3                                        0                     0 
                           -2X                                    +2X                +X 
                          3 - 2X                                  2X                   X 

PT  =  PSO3   + PSO2  + PO2 
 4  =  3   - 2X   + 2X   + X 

4  =  3+ X                  X= 1atm 
 ٚعًٝ٘ ايطػٛط عٓد ساي١ االتصإ 

PSO3 = 3-2X = 3-2 = 1atm      PSO2 = 2X = 2atm              PO2 = 1X = 1atm    

Kp = 
        

            

       
          Kp = 

     
           

       = 4 

 

الضغط الكلي ليس له عالقة 

 بعدد الموالت  
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ٜعطٞ ق١ُٝ ايرتانٝص االبتدا١ٝ٥ ٜٚعطٞ ق١ُٝ يًُتشًٌ اٚ ااتفهو بايٓطب١ اا١ٜٛ٦  - ايٓٛع ايسابع:

 ب ثابت االتصإ؟ سٝح ْطتددّ ٖرا ايكإًْٛ)ايتػري يف ايرتنٝص( ٜٚط

  
  

 َطا٥ٌ ايفصٌ اشباص١ بايٓٛع ايسابع / ايٓطب١ اا١ٜٛ٦

 يًتفاعٌ ااتصٕ َٔ اض١ً٦ ايفصٌ(  2-18ضؤاٍ)

A2(g)                           2A (g)   
عٓند   يرتيف اْا٤ تفاعٌ سذُ٘  A2َٔ  ٍَٛٚدد اْ٘ عٓد ٚضع 

ٌ اىل ساي١ االتصإ فٛدد اْ٘ ٜتشًٌ  ظسٚف قٝاض١ٝ ٜصٌ ايتفاع

1%  َٔA2 َا ق١ُٝKc ٌيًتفاع 

ٕ َع  Aَٚا تسنٝص   ٟ ٜهٕٛ يف ساي١ اتصا  0.01M  َٔA2اير

 عٓد ْفظ ايعسٚف؟

 فعدد الموالت = التراكٌز الموالرٌة 1Lبما ان الحجم 

=  A2من  تحللمالنسبة المئوٌة لل
المتحلل من  

التركيز االبتدائي
 X 100% 

1 =   %
المتحلل من  

  
 X      100% 

=  A2من  المتحلل
 

   
   =0.01M  =X 

A2(g)                            2A (g)   
 1                                    0 
 - X                                +2X 
1- X                                 2X 

 ٚعًٝ٘ ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥

[A2] = 1- 0.01= 0.99M 
[A] = 2 × 0.01 = 0.02 

Kc = 
    

    
       Kc = 

       

      
 = 4 X 10 -4 

 

 Kcْطتددّ ق١ُٝ  Aالدناد تسنٝص 

4 X10
-4

 = 
    

      
 نجذر الطرفٌن    

2 X10
-2

 = 
   

     
     

          [A] = 2 x 10
-2

 x 0.1 = 0.002M 

 َٔ اض١ً٦ ايفصٌ(  2 -27ضؤاٍ)

اىل  N2O4 َٔ ٍَٛ ٚاسد اذا ناْت دزد١ تفهو

NO2  ٖٞ20%  1ط ػٚض 27عٓد دزد١ سساز٠atm 

 يًتفاعٌ. Kpاسطب ق١ُٝ  1Lٚيف اْا٤ سذُ٘ 

 الحـــــــــل/ 
 [M] = n  = 1الن الحجمL 

= N2O4لمتفكك من لالنسبة المئوٌة 
   المتفكك من    

التركيز االبتدائي     
 X  100% 

20 =   %
 المتفكك من    

 
 X      100% 

ااتفهو = 
  

   
  = 0.2M  =X 

      N2O4(g)                        2NO2 (g)   
        1                                   0 
       -X                                 +2X 

  1 -  X                                2X 
 ٚعًٝ٘ ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥

[N2O4] = 1  -  0.2= 0.8M 
[NO] = 2 × 0.2= 0. 4M 

Kc = 
     

      
Kc = 

      

     
 = 0.2 

 

Kp =  Kc  (RT)
∆ng

 
+ 273 = 300 K TK= 27 

∆ng   = 2- 1 = 1    
Kp =  Kc  (RT)

∆ng
  

Kp = 0.2  (0.082 X 300) = 4.92  
 

 
 

=  Yمتفكك من للالنسبة المئوٌة 
𝐘المتحلل من   

𝐘 التركيز االبتدائي
  X  100% 

 

 

َٔ ٜسٜد تسانٝص ددٜد٠ اتفاعٌ اٚ ْاتر ٜٚعطٞ تسانٝص ددٜد٠ ناف١ 

 ايرتانٝص ايطابك١ يف ايطؤاٍ تٌُٗ فكط ْطتفاد َٔ ق١ُٝ ثابت االتصإ
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                N2     +     3H2                  2NH3  

ٚعٓد ايٛصٍٛ اىل ساي١ االتصإ ٚدد  2Lيف ٚعا٤ سذُ٘  8mol   َٔH2َع  6mol   َٔN2ٚضع 

 أسطب H2 ٖٞ75%إ ايٓطب١ اا١ٜٛ٦ يًُتشًٌ َٔ

 N2( ايٓطب١ اا١ٜٛ٦ يًُتشًٌ َٔ Kc           3( ق١ُٝ 2          ( ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ عٓد االتصا1ٕ 

  

 الحــــــــــــل/  
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 االولى مسائل الفصل الخاصة باالنواع الثالث
 / يف ايتفاعٌ ااتصٕ ايػاشٟ 21-2

PCl3(g)   + Cl2(g)                   PCl5(g) 
 ضنعف ازبص٥نٞ يف االْنا٤ ااػًنل     PCl3ٚدد إ ضػط 

ازبص٥ٞ ٚعٓند ٚصنٍٛ ايتفاعنٌ اىل َٛضنع      Cl2 ضػط

  Cl2 االتنصإ بدزدن١ سنساز٠ َعٝٓن١ ٚدند إ ضنػط      

 = KP فاذا عًُت إ  1atmٜطاٟٚ 
  

 
   

 ؟بدا١ٜ ايتفاعٌ Cl2     ٚ   PCl3فُا ضػط غاشٟ  

 اسبننننننننننننٌ/ 

PCl3(g) + Cl2(g)                  PCl5(g) 

   2Y            Y                       0 
 X                  + X ــ            X ــ   
2Y –X         Y – X                 X 
                                      1atm 

 وعلٌهCl2 =  1atm  من معطٌات السؤال ضغط
Y – X = 1                   X = Y – 1  

 عند االتزان =  PCl3وعلٌه ضغط 
PPcl3 = 2Y – X  
PPcl3 = 2Y – (Y – 1) 
PPcl3 = 2Y –Y + 1 
PPcl3 = Y + 1 

  Y-1عند االتزان =  PCl5واٌضا ضغط 

Kp = 
         

        
            

 

 

 
 = 

    

         
 

6Y – 6 = Y + 1 
5Y = 7  

Y = 
 

 
  = 1.4 atm = عند االتزان Cl2 ضغط 

 فً بداٌة التفاعل  PCl3وعلٌه ضغط 

  =  2  x 1.4 = 2.8 atm  
 

 
 

 
 

  يف ايتفاعٌ ااتصٕ 24-2

CO2(g)  + H2(g)            CO (g)+ H2O(g) 
َٔ َٛالت َتطا١ٜٚ مت خًط يرت ٚاسد ٚيف أْا٤ سذُ٘ 

CO2  ٚH2  2000ٚحبساز٠K  ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١

االتصإ فٛدد إ عدد ااٛالت ايه١ًٝ شبًٝط ايػاشات 

َا تسانٝص خًٝط االتصإ  3mole =عٓد االتصإ 

 ؟4ٜطاٟٚ Kcعًُا إ ثابت االتصإ 

 الحـــــــــــــل/
M = n    اسبذِ الٕ 1 يرت  

CO2(g)  + H2(g)            CO (g)+ H2O(g) 
  Y           Y                   0          0 
  -X         -X                   +X      +X 
 Y – X    Y – X               X         X 

nT  =  nCO2  + nH2  + nCO  + nH2O   
3 = (Y – X) + (Y-X)  + X  + X  
3 = 2Y 

Y = 
 

 
  = 1.5 mol = 1.5M 

Kc = 
         

          
 

4 = 
  

        
 نجذر الطرفٌن  

          2 = 
 

       
 

 X = 3 – 2X 
          3X = 3 
X = 1M 

 ٚعًٝ٘ ايرتانٝص عٓد االتصإ

[H2] =[CO2] = 1.5 – 1 = 0.5M 
[CO] =[H2O] = 1 M 

 

 ٚيٝظ ايعهظ؟ بدالي١ ااذا اضتددَٓا  

ٝش١/ سُٝٓا ٜهٕٛ ٖٓاى صبٗٛيني يف ايفسض١ٝ ٚتسٜد اضتدساز ْص

اسدُٖا بدالي١ االخس ترنس ٜفطٌ االضتدساز بدالي١ َٔ ٜهٕٛ 

 ايفسض١ٝ(0مبفسدٙ بااعادي١ 

 

 انتب ٖٓا َالسع٘ ربص ايطؤاٍ اعالٙ

 ن ترنس ال ثهٔ اْصاٍ قإْٛ ايجابت اذا نإ ٖٓاى صبٗٛيني.1

 سُٝٓا ٜعطٞ َٛالت ن١ًٝ ع٢ً االغًب ٜهٕٛ اسبذِ يرت ٚاسد.ن 2
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يف ٚعا٤ َػًل سذُ٘  HFَٔ غاش   4gٚضع /  26-2

2L  27عٓد دزد١ سساز٠c°  ٚتسى يف ايٛعا٤ ااػًل

 ٜتفهو ست٢ مت االتصإ ايهُٝٝا٥ٞ

2HF(g)                       H2(g)    +   F2(g)  

اسطب ايطػط ازبص٥ٞ يػاش  1.21يًتفاعٌ   Kpفاذا  

HF  20عٓد االتصإ عًُا إ ايهت١ً ااٛي١ٝg/mol 

َٔ قإْٛ  HFاسبٌ / ْطتدسز ايطػط االبتدا٥ٞ يػاش 

  ايػاش ااجايٞ سٝح

 n = 
 

 
  = 

   

        
  = 0.2mol 

T = t(c)  + 273 = 27 + 273 =300 K 
 V = 2L   , R = 0.082 L.atm/ mol .K 
PV = nRT 

                P =  
   

 
 

P =  
                                      

  
 

P = 2.46 atm  HF الضغط االبتدائً لغاز 
2HF(g)                       H2(g)    +   F2(g) 

    2.46                           0          0 
     -2X                            + X     +X 
2.46 – 2X                        X       X 

Kp = 
                   

      
  

1.21 = 
    

          
 نجذر الطرفٌن    

1.1 = 
   

         
     

X= 2.7 – 2.2X 
3.2X =2.7 

X = 
   

   
 = 0.84 atm 

P HF = 2.46 – ( 2 x 0.84) 

 = 2.46 – 1.68 = 0.78 atm ًالضغط النهائ 

 

 يًتفاعٌ ادْاَٙجاٍ اثسا٥ٞ/ 

2HBr(g)                    H2(g)    +   Br2(g)  

 ٘ ااٛي١ٝننننتً HBrَٔ غاش  324g ع ننننننننننننٚض

 (81 g/mol)  ُ٘2يف ٚعا٤ سذL  ٍٛٚعٓد ايٛص

ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ ٚدد إ ااتهٕٛ َٔ غاش 

 دد ق١ُٝ ثابت االتصإ؟ 0.4Mايربّٚ 
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 ُٖٚا Kp ٚKcٖٓاى عالقتني تسبط بني ثابت االتصإ 

 
 
 

 

 

=    هً قٌمة ثابت الغازات وهً Rٌث ح
            

     
     

T          = ً273 +هً درجة حرارة الكلفن وه) TK= (t °C  

 فٌستخرج  من العالقة التالٌة  ng∆اما الرمز 

                                ∆ng = ∑ ng (P)    -    ∑ ng (R) 
 الغازٌة  مجموع موالت النواتج           الغازٌةمجموع موالت المتفاعالت                    

بدزدن٘   ng  ٚKc=4.1∆= 1- يف تفاعٌ َا ( 2-8َجاٍ ) 

 هلرا ايتفاعٌ Kpفُا ق١ُٝ  C°227سساز٠ 

 اسبنننننننننننٌ/

    + 273) TK= (t °C  
+ 273) = 500 K TK= (227 

Kp =  Kc  (RT)∆ng   =  4.1  (0.082 X 500)-1  

Kp = 
   

  
 = 0.1 

افرتض سصنٍٛ ايتفاعنٌ ايػناشٟ االتنٞ عٓند      ( 2-9َجاٍ ) 

  300Kسساز٠ 

NH4HS(s)             NH3(g)     +   H2S(g) 
وجد ان قٌم الضغوط الجزٌئٌة لكل من غازي النوواتج عنود 

 .للتفاعل Kcو Kpاحسب  .0.3atm= حصول االتزان 

Kp = PNH3   X  pH2S = 0.3  X 0.3 = 0.09 
∆ng   = 2- 0 = 2    
Kc= Kp  (RT)-∆ng =0.09 (0.082 X 300)-2 

Kc = 
    

       
 = 

    

      
 = 1.5  X 10- 4 

يًتفاعنٌ ااتنصٕ ايتنايٞ عٓند      Kcاسطنب قُٝن١   ( 2-7متسٜٔ ) 

500C°  اذا عًُت إ ق١ُٝKp  ٟٚ1.5يًتفاعٌ تطا X 10-5
 

  0.06ايٓاتر(ٚادب)عٓد دزد١ اسبساز٠ ْفطٗا؟

    3H2(g)   + N2(g)                       2NH3(g)   
 
 
 
 
 
 

 

 1000Cعٓد  1.6تطاٟٚ  Kc( اذا ناْت 2-8متسٜٔ ) 

    C(s)   + CO2(g)                       2CO(g)   
ازبص٥ٞ عٓدَا ٜهٕٛ ايطػط ازبص٥ٞ  CO اسطب ضػط

  CO2 = 0.6atmيػاش 

 Kpالحل / نجد اوال قٌمة 
+ 273) = 1273 K TK= (1000 

∆ng   = 2- 1 = 1    
Kp=Kc(RT)∆ng=1.6(0.082X 1273)1=167  

Kp = 
      

  

       
               167 = 

      
 

   
 

P
2
Co = 100              PCo = 10 atm 

Kp =  Kc  (RT)∆ng 

Kc =  Kp  (RT)-∆ng 

اذا نإ عدد ااٛالت يف د١ٗ ايٓٛاتر = عدد ااٛالت 

 ng = O∆يف د١ٗ ااتفاعالت فٗرا ٜعين إ ق١ُٝ 

 Kc= Kpٖٚرا ٜعين إ  

Kp =  Kc  (RT)∆ng   Kp =  Kc  (RT)0 

Kp = Kc 
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  Kc  ٚKpَطا٥ٌ ايفصٌ اشباص١ بايعالق١ بني   

يف  °240cاىل سساز٠ NOClعٓد تطدني غاش / 11-2

 : ٚاسد سطب ااعادي١سذُ٘ يرت اْا٤ َػًل 

  2NOCl(g)                      2NO(g)   + Cl2(g) 

ٚعٓد ايٛصٍٛ اىل ساي١ االتنصإ ٚدند إ ايطنػط ايهًنٞ     

 NOClٚايطنػط ازبص٥نٞ يػناش     1atm =اصٜر االتنصإ  

 اسطب 0.64atmٜطاٟٚ 

 االتصإ.عٓد  NOو Cl2ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ يهٌ َٔ غاشٟ ن 1

 اسبٌ عٓد ْفظ دزد١ اسبساز٠؟ Kcثابت االتصإ  -2

  2NOCl(g)                      2NO(g)   + Cl2(g) 

      Y                                   0             0 
   -2X                               +2X          +X 
 Y – 2X                             2X              X 
  0.64 atm 

PT  =  PNOCl   + PNO  + PCl2 
        1 =     0.64  + 2X     +  X 
 1 – 0.64  = 3X 
  0.36 = 3X 
 X = 0.12 atm 

 ٚعًٝ٘ ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ عٓد االتصإ

PNOCl = 0.64 atm معطى بالسؤال 
PNO  = 2X = 2 X0.12 = 0.24 atm 
PCl2 = X = 0.12 atm 

Kp = 
      

         

           
  

Kp = 
               

          
 =0.0169 

Kc =  Kp  (RT)
-∆ng

 
 ∆ng = 3 – 2 = 1  
T(K) = 240 + 273 =513 K° 

Kc =  0.0169 X (0.082  × 513)
-1 

Kc = 
      

      
 = 4 X 10

-4 

 

 ايتفاعٌ ايتايٞ دنسٟ بدٕٚ عاٌَ َطاعد 12-2

N2O4(g)                              2NO2 (g)     
عٓد ٚصٍٛ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ ٚدد إ ايطػٛط 

  NO2يػاش  1.56atm =ازبص١ٝ٥ 

ٚ0.377atm  يػاشN2O4  100عٓد سساز٠C°  

 KP     ٚKcاسطب ق١ُٝ  -1

َاذا ذندخ يًطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ يًػاشات يف خًٝط  -2

 .االتصإ بعد اضاف١ ايعاٌَ ااطاعد

 /الحـــــــــــــــل

Kp = 
       

   

           
 

Kp = 
         

        
 = 6.455 

Kc =  Kp  (RT)
-∆ng

 
 ∆ng = 2 – 1 = 1  
T(K) = 100 + 273 =373 K° 

Kc =  6.455  X (0.082  × 373)
-1 

Kc = 
     

      
  

Kc = 0.21 
 

عند اضبفة العبمل املسبعد فبن ( 2
الضغوط اجلسيئية ال تتأثر الن 

املسبعد يقلل من زمن العبمل 
  .وصول التفبعل اىل حبلة االتسان
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 / يًتفاعٌ ااتصٕ االتٞ 19-2

3A(g)                       aB(g)                   

 Kc = 147.6ٚدد إ ثابت االتصإ بدالي١  

 يف ااعادي١؟ aدد ق١ُٝ  °27Cحبساز٠  Kp = 6ٚبدالي١ 

  الحـــــــــــل/

T(K) = 27 + 273 =300 K° 
∆ng = a – 3  

Kc =  Kp  (RT)
-∆ng

 
147.6 =  6 (0.082    × 300)

-(a-3)
 

 6نقسم الطرفٌن على 
(24.6)

1 
 = (24.6)

-a +3  
 اذا تساوت االساسات تساوت االسس  

1 = -a +3  
a = 3-1 = 2 

 

 

 يًتفاعٌ غري ااتذاْظ 25-2

CaO(s)   + CO2(g)                   CaCO3(s) 
 =عٓد االتصإ  CO2ٚدد إ ضػط  °800Cحبساز٠ 

0.235atm  اسطبKc عٓد اسبساز٠ ْفطٗا؟ 

 الحـــــــــــل/

Kp = 
 

    
 

Kp = 
 

     
 = 4.255 

Kc =  Kp  (RT)
-∆ng

 
 ∆ng = 0 – 1 = -1  
T(K) = 800 + 273 =1073 K° 
Kc =  4.255 X (0.082  × 1073)

-(-1) 

Kc =  4.255  X  (0.082  × 1073)
1 

Kc =  4.255  X  (87.986)
1 

Kc =  374.4  
 

 /يف ايتفاعٌ ااتصٕ  20-2

NiO (s) + CO(g)                   Ni (s)  + CO2(g)                                    

ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ  °727Cبدزد١ سساز٠ 

 Torr 304ٜطاٟٚ COفٛدد إ ضػط غاش 

 Kcَا ثابت االتصإ  1atm =ٚايطػط ايهًٞ 

 يًتفاعٌ.

 الحـــــــــــل/

PCo = 
        

              = 0.4 atm 

 Kc=1.5باقٞ سٌ ايطؤاٍ ٚادب / ايٓاتر  

 

ْصٝش١/ يف اٟ ضؤاٍ فٝ٘ ق١ُٝ ايجابنت 

ٜفطٌ اضتدداّ  KP  ٚKCَع١ًَٛ 

 عالق١ َٔ قُٝت٘ انرب يطٗٛي١ اسبٌ 

 

 َالسعات سٍٛ ايطؤاٍ

الٕ ايطػط ايهًٞ  atmاىل  Torrن سٛيٓا َٔ ٚسد٠ ا1ٍ

 . atmبٛسد٠ 

  760ْكطِ ع٢ً  atmاىل  Torrيًتشٌٜٛ َٔ ٚسد٠ اٍ -2

3- Ni  ٚNiO .ئ ترنس يف  ايكٛاْني الُْٗا َٛاد صًب١ 

ٍٛ ٚاسد فكط يف ثهٔ سٌ ايطؤاٍ بدٕٚ فسض١ٝ الْ٘ صبٗ -4

 .ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥



 

 19صل الثانيالف   

   

 

 

  أ١ُٖٝ ثابت االتصإ 2 - 8

 اعسف١ ق١ُٝ ثابت االتصإ أ١ُٖٝ نبري٠ سٝح ثهٔ يكُٝت٘ ايعدد١ٜ

 بٝإ ايعالق١ بني ثابت االتصإ ٚطسٜك١ نتاب١ ااعادي١. -ذبدٜد ادباٙ ايتفاعٌ           ب - أ

 ذبدٜد ادباٙ ايتفاعٌ َٔ َعسف١ ق١ُٝ ثابت االتصإ.  -أ

 ٚذيو ٚفل َا ًٜٞ ثهٔ ذبدٜد ادباٙ ايتفاعٌ َٔ خالٍ ق١ُٝ ثابت االتصإ

اذا ناْت ق١ُٝ ثابت االتصإ نبري٠ ددا ٜدٍ ع٢ً إ تسنٝص ااٛاد ايٓادب١ نبري ددا ٜٚعين ذيو ايتفاعٌ  -1

 ٜٓصاح حنٛ ايُٝني. األَاَٜٞطري يف ادباٙ ٚاسد ٖٛ 

اذا ناْت ق١ُٝ ثابت االتصإ صػري٠  ددا ٜدٍ ع٢ً إ تسنٝص ااٛاد ايٓادب١ صػري ددا ٜٚعين ذيو ايتفاعٌ  -2

 .ايٝطازٜٓصاح حنٛ  اشبًفٜٞطري يف ادباٙ ٚاسد ٖٛ 

 ايٛاسد ايصشٝح اٚ ق١ُٝ َكازب١ ي٘ ٜعين إ ق١ُٝ ااٛاد ايٓادب١ ٚااتفاع١ً َتطا١ٜٚ. =اذا ناْت ايك١ُٝ  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترنس 

 يهٌ َٔ ايتفاعالت ايتاي١ٝ تٓبأ حباي١ االتصإ هلا Kcَٔ قِٝ ثٛابت االتصإ  (2-9) متسٜٔ

2H2O(g)                               2H2(g)      +        O2(g)                Kc = 1.1 x  10- 81  
2CO (g)    +    Cl2(g)                           2COCl (g)                       Kc = 0.99  
H2(g)    +    Cl2(g)                                  2HCl (g)                     Kc = 4.4 x  1032 

 الحـــــــــــــــــل/ 
االتصإ صػري٠ ددا اٟ عٓند ساين١ االتنصإ فنإ نُٝن١ اانٛاد ايٓادبن١ ضن١ًٝ٦ دندا          ايتفاعٌ االٍٚ ق١ُٝ ثابت -1

 يدزد١ اْ٘ ثهٔ اعتباز إ َجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتفاعٌ ٜهاد ال ذندخ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ
الكبٌرةعبارة ثابته للقٌم )

 

ثابت االتصإ َكازب١ يًٛاسد اٟ عٓد ساي١ االتصإ فإ ن١ُٝ ااٛاد ايٓادب١ َكازب١ ددا  ايجاْٞايتفاعٌ -2

يه١ُٝ ااٛاد ااتفاع١ً.                
 (القرٌبة من الواحد)عبارة ثابته للقٌم 

ق١ُٝ ثابت االتصإ نبري٠ ددا اٟ عٓد ساي١ االتصإ فإ ن١ُٝ ااٛاد ايٓادب١ قد ٚصنًت اىل   ايجايحايتفاعٌ -3

 دزد١ قسٜب١ َٔ االنتُاٍ يرا ْطتطٝع ايكٍٛ إ ٖرا ايتفاعٌ أقرتب َٔ ايهُاٍ.
(الكبٌرةعبارة ثابته للقٌم )

 

 (2-10زادع اٜطا َجاٍ )

 نفس  9 -2راجع تمرٌن 
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َٔ ااِٗ َالسع١ ناف١ اسباالت إ عالق١ ثابت االتصإ يف ايتفاعٌ تتبع ايصٝػ١ اييت تهتب بٗا ااعادي١ 

 قٛاعد ٖٚٞ 3ايهُٝا١ٝ٥ ااٛش١ْٚ ٚضٓدزز ٖٓا 

 َكًٛب ثابت االتصإ االٍٚ = اذا مت عهظ ادباٙ ايتفاعٌ َا فإ ق١ُٝ ثابت االتصإ ازبدٜد  -:ايكاعد٠ األٚىل

Kc2 =  
 

   
 

َعادي١ َا يف َعاٌَ َعني فإ ثابت االتصإ ازبدٜد ٜطاٟٚ ق١ُٝ ثابت االتصإ االٍٚ َسفٛعا اىل أع  ضسباذا مت  ايكاعد٠ ايجا١ْٝ

 ٜطاٟٚ ذيو ااعاٌَ. َجال 

Kc2 = (Kc1)فاْ٘         2اذا ضسبت ااعادي١ يف ااعاٌَ  
2

  

     √= Kc2فاْ٘     1/2اَا اذا ضسبت ااعادي١ يف ااعاٌَ 

)فاْ٘     2اذا مت قًب َعادي١ ٚأٜطا ضسبت يف  
 

   
)
 

 Kc2 =  

√فاْ٘  1/2اذا مت قًب َعادي١ ٚأٜطا ضسبت يف ااعاٌَ  
 

   
   Kc2 =   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َجاٍ عاّ يتٛضٝح اسباالت أعالٙ 

 دد ق١ُٝ ثابت االتصإ يًتفاعالت ايتاي١ٝ   4 =ٚناْت ق١ُٝ ثابت االتصإ ي٘ 

1)      2X2     +    2Y2                            4XY 

2)     
𝟏

𝟐
X2     +    

𝟏

𝟐
Y2                              XY 

3)      2XY                                      X2     +    Y2 
4)      4XY                                     2X2     +   2Y2 

5)      XY                                       
𝟏

𝟐
X2     +    

𝟏

𝟐
Y2 

 وعلٌه 2بالنسبة للتفاعل االول نالحظ انه ضرب بالمعامل الحــــــــــل/ 
Kc2 = (Kc1)

2  =  ( 4)2  =  16 

بالنسبة للتفاعل الثانً نالحظ انه ضرب بالمعامل               
𝟏

𝟐
 وعلٌه 

Kc2 =   𝑲𝒄𝟏   =  √𝟒=  2 

 بالنسبة للتفاعل الثالث نالحظ انه معكوس التفاعل األصلً         

Kc2 = 
𝟏

𝐊𝐜𝟏
 =  

𝟏

𝟒
 =0.25 

 2بالنسبة للتفاعل الرابع نالحظ انه معكوس التفاعل األصلً وضرب بالمعامل         

Kc2 = (
𝟏

𝐊𝐜𝟏
)
𝟐

 = (
𝟏

𝟒
)
𝟐

 =
𝟏

𝟏𝟔
 𝟎 𝟎𝟔𝟐𝟓 

 1/2انه معكوس التفاعل األصلً وضرب بالمعامل بالنسبة للتفاعل الخامس نالحظ

Kc2 = √
𝟏

𝐊𝐜𝟏
      √

𝟏

𝟒
 = 

𝟏

𝟐
 =0.5 
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    0.36( اذا كان ثابت االتزان للتفاعل التالً = 2-11مثال )
N2O4(g)                  2NO2(g) 

 فما ثابت االتزان للتفاعالت التالٌة
2NO2                     N2O4 
 

 
N2O4                    NO2 

 الحـــــــــــل/
 نالحظ ان المعادلة األولى هي عكس المعادلة األصلية

 وعليه سيكون ثابت االتزان له بالصورة االتية

Kc2 = 
 

   
   

 

    
 =2.8  

هي نفس المعادلة األولى لكنها  نالحظ ان المعادلة الثانية

 وعليه سيكون ثابت االتزان  1/2مضروبة بالعدد 

Kc2 =         =  √    =  0.6 

 
 

 ( للتفاعل التال2ً-10تمرٌن )

2NO2                     N2O4  
بدرجة حرارة  0.39له =  KP ثابت االتزان

227C°   فما قٌمةKC ًللتفاعل التال 

N2O4                     2NO2 
  الحـــــــــــل/

∆ng   = 1- 2 = -1 
T = 227 + 273 = 500K 
Kc=Kp(RT)-∆ng=0.39(0.082X500) - (-1) 

Kc= 0.39(41)
 (+1)

 = 16 
نالحظ ان المعادلة الثانٌة هً عكس المعادلة 

 سٌكون ثابت االتزان له بالصورة االتٌة وعلٌه األصلٌة

Kc2 = 
 

   
 =  

 

  
 =0.0625 

 ( للتفاعل التال2ً-11تمرٌن )
3H2(g)  + N2(g)                     2NH3(g) 

بدرجة حرارة معٌنة وجد ان خلٌط االتزان ٌحتوي 
0.02M  منNH3  0.1وM  منN2  وH2 ما 

 ثابت االتزان للتفاعل التالً

NH3(g)                             
 

 
N2(g)   +      

 

 
H2(g) 

 الحـــــــــــــل/
 للتفاعل األصلً Kcنستخرج 

Kc = 
      

         
 

Kc = 
       

           
 = 

      

      
 = 4 

نالحظ ان المعادلة الثانٌة هً معكوس المعادلة 

واٌضا مضروبة فً العدد  األولى
 

 
وعلٌه سٌكون  

 ثابت االتزان لها بالصورة التالٌة

Kc2 = √
 

   
   √

 

 
 =   0.5 

 

 من اسئلة الفصل (2-14سؤال )
  التالً التفاعل ٌتزن  

3H2(g)  + N2(g)                      2NH3(g) 

وقٌمة ثابت االتزان =  °377Cبدرجة حرارة 
 احسب قٌم ثابت االتزان للتفاعالت التالٌة. 1.96

2NH3(g)                              N2(g)   +    3H2(g) 

نالحظ ان المعادلة هً معكوس  الجواب /
  المعادلة االصلٌة وعلٌه

Kc2 
 

    
    =0.51    

 
 

 
H2(g)  + 

 

 
N2(g)                     NH3(g) 

  1/2نالحظ ان المعادلة قد ضربت بالمعامل 

Kc2 =         =  √    =  1.4 

NH3(g)                         
 

 
N2(g)   +      

 

 
H2(g) 

نالحظ ان المعادلة هً معكوس المعادلة األولى 

واٌضا مضروبة فً العدد 
 

 
وعلٌه سٌكون ثابت  

 االتزان لها بالصورة التالٌة

Kc2 = √
 

   
   √

 

    
 =  0.714 
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ٚحبساز٠ َع١ٓٝ ٚصٌ سذُ٘ يرت ٚاسد يف ٚعا٤ َػًل ٍَٛ ٚاسد َٔ بسَٚٝد اهلٝدزٚدني ٚضع ( 2-12متسٜٔ )

 سطب ايتفاعٌ ايتايٞ؟ 0.2molايتفاعٌ ايػاشٟ اىل ساي١ االتصإ فٛدد إ ااتهٕٛ َٔ غاش ايربّٚ 

      2HBr(g)                                H2(g)  + Br2(g)  

ايربّٚ ايٓاتر َٔ خًط غاشٟ  1Lيف خًٝط االتصإ ألْا٤ اخس سذُ٘  HBrغاش َٛالت فُا عدد 

 يهٌ َُٓٗا 2molبهُٝات  اهلٝدزٚدنيٚ

 الحــــل

                      [M] = mol      الٕ اسبذِ = يرت ٚاسد 

                      2HBr(g)                                H2(g)    +    Br2(g)   

                                    1                                        0                 0 

                          – 2X                                   +X               +X 

1- 2X                                  X                X 

 ٚعًٝ٘ ايرتانٝص عٓد االتصإ. X = 0.2اٟ إ  0.2ااتهٕٛ َٔ َٔ غاش ايربّٚ = 

[H2] = [Br2] = 0.2M       [HBr] =  1- (2 X 0.2) = 0.6 M  

Kc = 
 𝐇𝟐  𝐁𝐫𝟐 

         𝐇𝐁𝐫 𝟐
     

 𝟎 𝟐 𝟎 𝟐 

         𝟎 𝟔 𝟐
  = 

𝟏

𝟗
 

  H2(g)      +  Br2(g)                         2HBr(g) هً       HBrمعادلة تكون غاز 

 هي معكوس المعادلة األولى. 2حيث نالحظ ان المعادلة 

 Kc2 = 
𝟏

𝐊𝐜𝟏
   
𝟏
𝟏

𝟗

 =9     

 (g)H2(g)      +   Br2(g)                         2HBr 

                             2              2                                    0  

                          -X               -X                                  +2X 

                        2-X              2-X                                 2X 

Kc = 
 𝐇𝐁𝐫 𝟐

         𝐇𝟐  𝐁𝐫𝟐 
                          9   

 𝟐𝐗 𝟐

             
 نجذر الطرفين =  

3 =  
 𝟐𝑿 

           𝑋 
                                     2X= 6 – 3X                    X= 

 

 
 = 1.2M 

 [HBr] = 1.2   x  2 = 2.4 mol 

 

 
 المعلومات المتوفرة للتفاعل االول من Kcنستخرج  -1             (فكرة عن حل السؤال)/ 

 للتفاعل الثانً  Kcنعمل مقارنة بٌن التفاعل االول والثانً ونستخرج -2                                        

 Kcللتفاعل الثانً بعد عمل معادلة جدٌدة باالستفادة من قٌمة  HBrنستخرج تركٌز  -3                                        
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 اذا نإ ايتفاعٌ ْادبا َٔ صبُٛع عدد َٔ ايتفاعالت فإ ثابت االتصإ ايكاعد٠ ايجايج١ 

 ساصٌ ضسب ثٛابت االتصإ يهٌ ايتفاعالت اييت ٜٓتر َٔ صبُٛعٗا. =

 اآلتٌٌنالتفاعلٌن  لنأخذمثال 

C(S)  +  
 

 
O2                     CO(g)                         Kc =  

 C  

                 

CO(g)  +  
 

 
O2                     CO2(g)                     Kc =  

     

         C           

 وبجمع التفاعلٌن نحصل على المعادلة التالٌة

C(S)  +  O2                     CO2(g                          Kc =     
     

      
 

 لهذه المعادلة األخٌرة سٌكون حاصل ضرب ثابت االتزان المعادلة األولى والثانٌة.ان ثابت االتزان 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

لكل من  2000Kوجد ان ثابت االتزان للضغوط الجزٌئٌة بدرجة حرارة ( 2-13تمرٌن ) 
 التفاعالت التالٌة.

𝟏

𝟐
 Br2(g)    + 

𝟏

𝟐
 F2(g)                       BrF(g)                        KP = 150 

𝟏

𝟐
 Br2(g)    + 

𝟑

𝟐
 F2(g)                       BrF3(g)                       KP = 2.5 

 االتً  KCللتفاعل االتزان احسب ثابت 

BrF3(g)                             BrF(g)   +   F2(g                      KC = ? 

 األولى كما هً وتقلب المعادلة الثانٌة للحصول على المعادلة المطلوبة تبقى المعادلة
𝟏

𝟐
 Br2(g)    + 

𝟏

𝟐
 F2(g)                       BrF(g)                        KP1 = 150 

BrF3(g)                           
𝟏

𝟐
 Br2(g)    + 

𝟑

𝟐
 F2(g)    KP2=   

𝟏

𝐊𝐩
 = 

𝟏

𝟐 𝟓
      = 0.4  

                               
BrF3(g)                         BrF(g)   +   F2(g                      KP = Kp1  x Kp2 

KP = Kp1  x Kp2 = 150   x 0.4 = 60 

Kc=Kp(RT)
-∆ng

 

∆ng = 2-1 = 1 

Kc= 60(0.082 X 2000)
 (—1)

 

Kc = 
𝟔𝟎

𝟏𝟔𝟒
 = 0.366 
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 اسئلة الفصل الخاصة بموضوع اهمٌة ثابت االتزان وطرٌقة كتابة المعادلة/ القاعدة الثالثة

 اذا ناْت ثٛابت االتصإ يًتفاعالت ايتاي١ٝ 15-2

CO2    + H2O                  H
+

    + HCO3
-
       Kc = 4.2  X 10

-7 

CaCO3(S)                        CO3
-2  

 + Ca
+2 

      Kc = 4.7  X 10
-9

 
HCO3

-
                           CO3

-2  
 + H

+ 
         Kc = 4.8  X 10

-11
 

 فُا ثابت االتصإ يًتفاعٌ ايتايٞ

  CO2  +CaCO3(S)  +H2O                       Ca
+2 

     + 2HCO3
-   

الجواب/ 
 

 تبقى المعادلة االولى والثانٌة كما هً ونقلب المعادلة الثالثة.للحصول على المعادلة المطلوبة 

CO2    + H2O                  H
+

    + HCO3
-
       Kc = 4.2  X 10

-7 

CaCO3(S)                        CO3
-2  

 + Ca
+2 

      Kc = 4.7  X 10
-9

 

H
+
    + CO3

-2
                            HCO3

-  
       Kc = 

 

            

 
  CO2  +CaCO3(S)  +H2O                       Ca

+2 
     + 2HCO3

- 
 

Kc
 
=    Kc1     x      Kc2    x   Kc3 

Kc =  4.2  x 10
-7

  X  4.7  X 10
-9

    X    
 

             = 4.1 X 10
-5 

 يًتفاعالت ادْاٙ  1000Kحبساز٠ Kp/ ٚدد إ ثابت االتصإ بدالي١ ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ  29-2

C(s)    + 
 

 
O2(g)                  CO(g)       Kp = 2.9  X 10

10 

C(s)    + O2(g)                  CO2(g)       Kp = 5  X 10
20 

 
 2CO2(g)                                      2CO(g)   + O2(g)يًتفاعٌ   Kc اسطب ثابت االتصإ بدالي١

 2×  ْٚطسب ااعادي١ ايجا١ْٝ 2× يًشصٍٛ ع٢ً ااعادي١ االص١ًٝ ْكًب ااعادي١ االٚىل ْٚطسبٗا  اسبنننننننٌ/ 

2CO(g)                   2C(s)    + O2(g)       Kp = 
 

             
 

 

            

2C(s)    + 2O2(g)                  2CO2(g)       Kp = 25  X 10
40 

 
2CO (g)           +    O2(g)                        2CO2(g)    
Kp = Kp1  ×  Kp2  

Kp = 25  X 10
40

  x   
 

            = 2.978 X 10
20 

Kc=Kp(RT)
-∆ng

 
∆ng = 2-3 = -1 
Kc= 2.97 X 10

20
 (0.082 X 1000)

 –(-1)
  

Kc = 2.4 X 10
22 
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 (Qساصٌ ايتفاعٌ )2-9

ثهٔ يٓا يف اٟ سبع١ َٔ ايتفاعٌ َعسف١ ادباٙ ايتفاعٌ اٚ ساي١ االتصإ إ اَهنٔ يٓنا َعسفن١ تسانٝنص اانٛاد ايٓادبن١       

 (Qق١ُٝ تط٢ُ حباصٌ ايتفاعٌ ٜسَص ي٘ بايسَص ) جندٚااتفاع١ً يف تًو ايًشع١ ٚاييت َٔ خالهلا ثهٔ إ 

يجابت االتصإ ذبطب يف سبع١ َا افرتاض١ٝ ٚتعين ساصٌ ايكط١ُ ٖٚٞ ق١ُٝ  Qساصٌ ايتفاعٌ 

 ايجٛابتبٓفظ ايعالق١ ااطتع١ًُ يًتعبري عٔ عٓٗا خالٍ ايتفاعٌ يًتٓبؤ بٛصٍٛ اىل ساي١ االتصإ ٜعرب  

 تهٕٛ يف ساي١ اتصإ.يٝطت بايطسٚز٠  Qٚايفسم بُٝٓٗا ٖٛ إ ايرتانٝص ااطتدد١َ يف عالق١ 

 اتصاىَتساكّص املتفاعالت َالهُاتخ تساكّص ذالٕ اتصاى فاى الهظام ضّكُى يف  Kc=Qاذا كانت  -1

َِتحـٌ التفاعـل مـو     اتـصاى   فاى التفاعل لّظ يف ذالٕKc  (Q < Kc )أكرب مو  Qعهدما تكُى   -2

 باجتاٍ املتفاعالت الّنني اىل الّطاز آ 

فـاى التفاعـل لـّظ يف ذالـٕ اتـصاى َِكـُى تساكّـص        Kc  (Q > Kc )اصغس مو  Qعهدما تكُى  -3

ِتحٌ الهُاتخ اقل مو تساكّصيا عهد االتصاى هلرا فانًا تتصاِد للُصُل اىل ذالٕ اتصاى َلّردث ذلك 

 التفاعل مو الّطاز) املتفاعالت( اىل الّنني ) الهُاتخ(.

 

 فالتفاعل ِهصاح حنُ املتفاعالت. Kcاكرب مو قّنٕ  Qقّنٕ  - أ

 فالتفاعل ِهصاح حنُ الهُاتخ. Kcاصغس مو قّنٕ  Qقّنٕ  - ب

 فالتفاعل عكظ اجتاٍ يرٍ املادٔ.أـ الرتكّص االبتداْٙ اكرب آ قل تسكّص املادٔ 

 ب ـ الرتكّص االبتداْٙ اقل آ شاد تسكّص املادٔ فالتفاعل باجتاٍ يرٍ املادٔ.

 ص املادٔ مبقداز آ التفاعل باجتاٍ تلك املادَٔشاد تسكّ - أ

 قل تسكّصيا آ التفاعل بعكظ اجتاٍ املادٔ . - ب

انًا يْ مو تأخر االشازٔ املُجبـٕ  د/ ِعين انٌ يف اخلطُٔ الجانّٕ خطُٔ التغري يف الرتكّص  -1

َاجلًٕ االخسٗ تأخر االشازٔ الطالبٕ آ ذتٖ لُ كاى يف جًٕ املتفـاعالت فـال تتفاجـأ اى    

 االشازٔ الطالبٕ. َالهُاداملُجبٕ اخرت املتفاعالت االشازٔ 
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 ثابت االتصإ يًتفاعٌ( 2-12)َجاٍ

3H2(g)   + N2(g)                       2NH3(g)   
 قسز ادباٙ ضري ايتفاعٌ. 500C°  ٖٛ0.06د عٓ 

 [NH3] [N2] [H2] 

1 0.001 0.00001 0.002 

2 0.0002 0.000015 0.345 

3 0.0001 5.00 0. 01 
لكل ذالٕ َنقازنًـا مـع    Qجند قّنٕ احلـــــــــل/

 للتهبؤ باجتاٍ ضري التفاعل Kcقّنٕ 

Q = 
      

           
= 

        

                 
=1.25 x107 

فإ ايتفاعٌ ٜطري باالدباٙ اشبًفنٞ اٟ   KCأنرب َٔ ق١ُٝ Qق١ُٝ 

 اىل ساي١ تصإ ددٜد٠, ست٢ ٜصٌ  ٜٓصاح ايٓعاّ حنٛ ايٝطاز

 

Q =
      

           
= 

         

                  
 = 0.06 

 فإ ايتفاعٌ يف ساي١ اتصإ KCتطاٟٚ ق١ُٝ Qق١ُٝ 

 

  
      

           
  =   

         

          
 = 0.002 

فإ ايتفاعٌ يف غري اتصإ ٜٚطنري   KC َٔأصػس ق١ُٝ  Qق١ُٝ 

 )حنٛ ايُٝني( ست٢ ٜصٌ ساي١ اتصإ ددٜد٠.األَاَٞ باالدباٙ 

 يًتفاعٌ ايػاشٟ االتٞ( 2 -14متسٜٔ ) 

3H2(g)   + N2(g)                       2NH3(g)  

 9 =ي٘   Kcثابت االتصإ 

1 َٔ ٕ  ,  H2َٔ نٌ َٔ ايػاشات ٍَٛ  2( ٌٖ إ َصٜر َهٛ

N2 , NH3 ُ٘1يف ٚعا٤ َػًل سذL ثجٌ ساي١ اتصإ ٚااذا؟ 

  

 زبعً٘ َتصْا اإلْا٤سذِ َانإ ااصٜر غري َتصٕ  ( ي2ٛ

 
غري َتصٕ ْطنتدسز   اٚ اعسف١ ااصٜر َتصٕ اسبننننننننننٌ/ 

 يرت 1الٕ اسبذِ  Q  M=nق١ُٝ 

Q = 
      

           
     =  

    

       
 = 0.25 

Q  =Kc  = 1اذا المزٌج غٌر متزن اذا كان الحجمL 

 
ِ = ن 2 ّ ْفظ ق١ُٝ ثابت االتصإ  Vْعترب اسبذ ٚدنب إ ْطتدد

 زبعً٘ ااصٜر َتصٕ

Q = 
      

           
      =   9=  

(
 

 
)
 

(
 

 
)
 
     

 

 

 

9=
 

(
 

 
)
 
  
                       9=   

 
 

    
  

9=
  

 
=3                 بالجذر    

 

 
           V = 6L 

   6Lاذا ٌكون المزٌج متزنا عندما ٌكون الحجم 

 ضايف١ بٝٓو ٚبني ساصٌ ايتفاعٌ ناالتٞ ناْت

 اذا اْت اصػس َٔ ايجابت فبعدى َا اخرتو سكو فرتٚح يًٓٛاتر . Qغٛف ٜا 

 انجس َٔ سكو فسدع٘ يًُتفاعالت  َآخر اَا ال طًعت انرب َٔ ايجابت فاْت 

 ٚااتفاعالت ضايب يف اشبطٛ ٠ ايجا١ْٝ.ٜسٚح يًٓٛاتر ٜعين ايٓٛاتر َٛدب 

 ٜسدع يًُتفاعالت ٖٞ َٛدب ٚايٓٛاتر تاخر ضايب يف اشبط٠ٛ ايجا١ْٝ 
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 1.4molضدٔ 2Lيف اْا٤ سذُ٘  (2-15متسٜٔ )

ست٢ ٚصٌ ايتفاعٌ  HBr  ٚH2  ٚBr2َٔ ايػاشات 

 ساي١ اتصإ 

H2(g)         +       Br2(g)                          2HBr 
فاذا عًُت إ ثابت االتصإ يتهٜٛٔ ٍَٛ ٚاسد َٔ 

HBr  عدد فُا  0.25 =بدالي١ ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ

 يف االْا٤ عٓد االتصإ.َٛالت ااٛاد ايٓادب١ ٚااتبك١ٝ 

 نالذظ اى معادلٕ التفاعل يْاحلــــــــــل/ 

H2(g)         +       Br2(g)                          2HBr 
ٚق١ُٝ ايجابت  HBrٍَٛ َٔ غاش   2سٝح ااتهٕٛ 

ااعطا٠ اٍٛ ٚاسد ٚبدالي١ ايطػٛط يرا ْهتب َعادي١ 

 Kc اىل  Kpتهٜٛٔ ٍَٛ ٚاسد ٚحنٍٛ ق١ُٝ

 
 

 
H2(g)         +     

 

 
Br2(g)                          HBr 

 لهذه المعادلة بهذا القانون Kcحٌث ٌمكن استخراج 
Kc = Kp (RT)

-∆ng
 

∆ng = 1 – (
 

 
 + 

 

 
 ) =0 

Kc = Kp = 0.25  وعلٌه 
ْالسغ إ َعادي١ ايتفاعٌ ٖٞ ضعف َعادي١ تهٜٛٔ ٍَٛ ٚاسد 

 هلا ضٝهٕٛ Kcٚعًٝ٘  HBrَٔ غاش 

Kc2 = (Kc1)
2 
 =(0.25)

2 
= 0.0625 

 نجد االن حاصل التفاعل للمعادلة بعد ايجاد التراكيز االولية

[H2] =[Br2] =[HBr] = 
 

 
 = 

   

 
 = 0.7 M 

H2(g)         +       Br2(g)                          2HBr 

0.7 0.7                         0.7 

Q = 
      

           
  = 

      

            
  = 1 

أكرب مو ثابت االتصاى َعلّٕ  Qنالذظ اى ذاصل التفاعل 

 ِكُى ضري التفاعل باالجتاٍ اخللفْ)املتفاعالت(

H2(g)         +       Br2(g)                          2HBr 
 0.7             0.7                       0.7 
+ X              +X                      -2X 
0.7 +X        0.7+X              0.7 -2X 

Kc = 
      

           
   

0.0625  = 
         

                
 نجذر الطرفٌن  

0.25  = 
        

       
 

0.7 -2X = 0.175 + 0.25X 
0.7 -0.175 = 0.25X +2X 
2.25X = 0.525 

X = 
     

    
 = 0.233 M 

 ٚعًٝ٘ ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ ناالتٞ

[H2]=[Br2]= 0.7 + 0.233 =0.933M 
[HBr] =0.7 – (2X0.233) = 0.234M 

 

 َعلٌّ عدد املُالت املتبقّٕ 

nH2 =nBr2 =2L X 0.933mol/L=1.866 mol 
nHBr =2L X 0.234mol/L = 0.468 mol 

 
 خطُات ذل يرا الطؤال

كتابٕ معادلٕ مُل َاذد لتكُِو بسَمّد  -1

 اهلّدزَجني.

  KCاىل  Kpحتُِل  -2

 Kcاملعادلٕ االصلّٕ باالعتناد علٖ  KCاجياد  -3

 معادلٕ تكُِو املُل الُاذد.

ـ حتُِل مُالت الهُاتخ اىل تساكّص َمهًا  4

 Qجند قّنٕ 

َثابت االتصاى َحندد  Qنعنل مقازنٌ بني ـ  5

َنكنل باقْ الطؤال باخلطُات االجتاٍ 

 املعسَفٕ.

بعد اجياد الرتاكّص الهًإّٙ حنُهلا اىل  -6

 مُالت ذطب مطالّب الطؤال.
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 مسائل الفصل الخاصة بحاصل التفاعل

 يف ايتفاعٌ االفرتاضٞ ايػاشٟ   ( 2-16ضؤاٍ)

2A  + B             3C  ُ٘ٚاسد يرتٚيف اْا٤ سذ 

  C  ٚ A َع َٛالت طبتًف١ َٔ 3mole  َٔBٚضع 

ٚعٓد ايٛصٍٛ اىل ساي١ االتصإ ٚدد إ اْا٤ ايتفاعٌ 

َا  6mole  َٔC  ٚ6mole  َٔAذنتٟٛ ع٢ً 

 = Kcعًُا إ قبٌ بد٤ ايتفاعٌ  A  ٚCعدد َٛالت 

1.5. 

   1L    M=n/        الن الحجم =الحل 
مبا اْ٘ ٚضع َٛالت َتفاعالت ْٚٛاتر دنب َعسف١ ادباٙ  

 Bايتفاعٌ سٝح اْ٘ َٔ َعًَٛات ايطؤاٍ ثهٔ ادناد تسنٝص 

 ايٓٗا٥ٞ

Kc = 
    

        
 

B = 
    

       
 

B = 
    

          
 = 4 mol 

قد شاد ٖٚرا ٜعين إ ايتفاعٌ ٜطري   Bْالسغ إ عدد َٛالت 

 ناالتٞيرا تهٕٛ ايفسض١ٝ ااتفاعالت بادباٙ 

2A   +    B                    3C    
a           3                      b 
+2X      +X                   -3X 
a+2X    3+X                 b-3X   
   

(6)              (4)                                    (6)       

 وعلٌه    4النهائً =  Bبما ان تركٌز 

     3 + X = 4                      X = 1 
a + 2X   = 6 

 a + (2 ×1 ) = 6 
a = 6 - 2 = 4mol  عدد موالتᴀ بداٌة التفاعل           

b - 3X   = 6 
b - (3 ×1 ) = 6 

b= 6 + 3 =  9mol  عدد موالتᴮ بداٌة التفاعل  

 19.9ٜطاٟٚ  Kcثابت االتصإ ( 2-17ضؤاٍ)

 يًتفاعٌ ااتصٕ °2500Kحبساز٠ 

Cl2(g)  + F2(g)                        2ClF 
 اذا ناْت تسانٝص اشبًٝطذندخ سباي١ االتصإ َاذا 

[Cl2] =0.2M , [F2] =1M ,[ClF] =1.2M 

Q = 
      

          
           

 اسبنننننننننننٌ/

Q = 
      

         
  = 

    

   
 = 

    

 
 = 7.2 

Kc  َٔ أنربQ . ّٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ االَا 

ٜتفاعٌ غاش سذُ٘ يرت ٚاسد يف ٚعا٤ َػًل (/ 2-30ضؤاٍ)

CO  ٜٚتهٕٛ غاشٟخباز ااا٤ َع CO2 ٚH2  بدزد١ سساز٠

700K  َا تسانٝص خًٝط ايػاشات عٓد ٚصٛهلا اىل ساي١

َٔ نٌ َٔ ااتفاعالت ٚايٓٛاتر ٍَٛ ٚاسد اتصإ اذا مت ٚضع 

 ؟5.29 =هلرا ايتفاعٌ  Kcعًُا إ ثابت االتصإ 

 M=nلتر   1الحــــــل/ الن الحجم = 

CO(g)+  H2O(g)            CO2(g)   +  H2(g) 

 1          1                 1           1 

Q = 
         

         
 = 

     

     
 =1 

 النواتج اي ٌتجه التفاعل نحو Kcاقل من  Qنالحظ ان 

CO(g)+  H2O(g)            CO2(g)   +  H2(g) 

 1          1                 1           1 
 -X            -X                    +X            +X 
1- X         1-X                  1+X          1+X 

Kc = 
         

         
  

 5.29= 
      

      
 نجذر الطرفٌن       

2.3 =
   

   
            1+X =2.3 -2.3X 

3.3X = 1.3          X = 
   

   
 =0.4M 

 وعلٌه التراكٌز النهائٌة ستكون كاالتً 
[CO]=[H2O] =1 –0.4 = 0.6 M                  
[CO2]=[H2] =1 +0.4 = 1.4 M 

 

بما انه وضع موالت 
والنواتج فهذا  للمتفاعالت

ٌعنً سؤال حاصل تفاعل 
وهو ٌتطلب منا معرفة اتجاه  

  التفاعل 
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 (.Qساصٌ ايتفاعٌ )G∆ايعالق١ بني ايطاق١ اسبس٠  2 - 10

       aA     +  bB                           gG        +      hHللتفاعل االتً 
 هلرا ايتفاعٌ بايعالق١ ايتاي١ٝ  °G∆َع ايطاق١ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ G∆تستبط ايطاق١ اسبس٠ غري ايكٝاض١ٝ 

∆G = ∆G°   + RT ln 
        

        
                    (1)  

 .دزد١ اسبساز٠ بٛسدات ايهًفٔ Tٚ (R=8.314 J/K.mol) ابت ايػاشات ٜٚطاٟٚ بٛاسدت ايطاق١ ث Rسٝح 

 َٚٔ تعسٜف ساصٌ ايكط١ُ ثهٔ نتاب١ ااعادي١ بايصٛز٠ ايتاي١ٝ 

                         ∆G = ∆G°   + RT lnQ                   (2) 
ثابت االتصإ ٚعًٝ٘  =ٚعٓد ٚصٍٛ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ تهٕٛ ايطاق١ اسبس٠ َطا١ٜٚ صفس ٚساصٌ ايكط١ُ 

  G° =   - RT lnKeq                 (3)∆تصبح ااعادي١ أعالٙ . 

 .بدالي١ ايرتانٝص ااٛالز١ٜ Kcٚ ايػاشات بدالي١ ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ  يتفاعالت  Kpسٝح ٜطتددّ 

 باالعتُاد ع٢ً  °G∆ااعادالت يف عًِ ايجسَٛدآُٜو الْٗا متهٓٓا َٔ َعسف١ ايتػري يف ايطاق١ اسبس٠ أِٖتعد ٖرٙ ااعادي١ َٔ 

 ق١ُٝ ثابت االتصإ 

 يًتفاعٌ ايتايٞ  °G∆اذا عًُت إ ( 2-13مثال)

=  104kJ/mol-  25عٓد سساز٠C 1ٚضػطatm  

CCl4(g)  + H2(g)                  HCl(g) +  CHCl3(l) 
 ثابت االتصإ عٓد ْفظ ايعسٚف.اسطب 

Ln1.7 X 10         علما ان
18 

 = 42 
 T(K)  = 25  + 273 = 298Kالحــــــــــل/  

R=8.314 J/K.mol 

∆G (J/mol)=-104kJ/mol X1000J/kJ  
                  = -104000J/mol  

∆G° =   - RT lnKeq
 

- 104000J/mol=- 8.314 J/K.mol X 298K ln Keq 

ln Keq = 
         

             
 

ln Keq = 42 
lnKeq = ln1.7  X 10

18
 

Keq = 1.7  X 10
18

 
إ ٖرٙ ايك١ُٝ نبري٠ ددا مما ٜعين إ ق١ُٝ تسانٝص 

 ااتفاعالت ق١ًًٝ ددا ٚايتفاعٌ غب٘ تاّ.

 

 

يًتفاعٌ   Kpاسطب ثابت االتصإ ( 2 - 16متسٜٔ)

  1atmٚضػط 25Cايتايٞ عٓد سساز٠ 

  2H2O(g)                           2H2(g)    +  O2(g) 
 اذا عًُت إ ايطاق١ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ يتهٜٛٔ ااا٤ ٖٞ

∆G°f (H2O) = -237 kJ/mol 
Ln1.2 X 10         عًُا إ

-83 
 = -191.3  

 اسبننننننننننننٌ/ 

∆Gr° = ∑ n∆Gf° (P)  - ∑ n∆Gf° (R) 
∆Gr° =[2∆Gf° (H2) +∆Gf°(O2)]- [2∆Gf° (H2O)] 

∆Gr°[ 2 X0 + 0] – [2 X (-237) =474 kJ/mol 
 T(K)  = 25  + 273 = 298K 

∆G° (J/mol)=474kJ/mol X 1000 J/kJ  
                       =474000J/mol  

∆G° =   - RT lnKeq
 

474000J/mol= - 8.314 J/K.mol X 298K ln Keq 

ln Keq = 
      

             
 

ln Keq = -191.3 
lnKeq = ln 1.2  X 10

-83
 

Keq = 1.2  X 10
-83

 
 ايتفاعٌ ال ذندخ تًكا٥ٝاإ ٖرٙ ايك١ُٝ صػري٠ ددا ٜعين إ 

الغازات تذكر هذا  Rهنا تختلف عن قٌمة  Rان قٌمة 

جٌدا وكً ال ٌحدث لك لبس فً الموضوع هذه تستخدم 
 النها تحتوي وحدة الجولمع الطاقات دائما 
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  َطا٥ٌ ايفصٌ اشباص١ بايعالق١ بني ايطاق١ اسبس٠ ٚساصٌ ايتفاعٌ

 ١ بُٝٓٗا نننننننننننننننننننننننننننننننٚانتب ايعالق ∆°G  ٚ G∆ٚضح ايفسم بني /  33-2

 اثبت ذيو سطابٝا؟  ∆G° = ∆Gَٚت٢ تهٕٛ ق١ُٝ  

 الحـــــــــــل/ 
∆G  .َكداز ايتػري بايطاق١ اسبس٠ َكاض١ بعسٚف غري قٝاض١ٝ ٖٞ 

∆G° .َكداز ايتػري بايطاق١ اسبس٠ َكاض١ بعسٚف قٝاض١ٝ ٖٞ 

 ايعالق١ بُٝٓٗا 

∆G = ∆G° +  RT lnQ 
 1تهٕٛ قُٝتُٗا َتطا١ٜٚ عٓدَا تهٕٛ ق١ُٝ ساصٌ ايتفاعٌ = 

∆G = ∆G° +  RT lnQ 
∆G = ∆G° +  RT ln1 
∆G = ∆G° +  RT X  0 

∆G = ∆G° 
 1atmٚضػط  °25C/ اذا عًُت إ ثابت ايتأٜٔ ايراتٞ يًُا٤ عٓد دزد١ سساز٠   34- 2

 X 10 1تطاٟٚ  
– 14

 يًتأٜٔ °G∆اسطب ق١ُٝ  

                   H2O(l)                           H
+

(aq)       +   OH
-
(aq)         

   Ln 10-14=   - 32.24علما ان  
  الحــــــــــــــــــــل/

TK  = t (C°)  + 273   =   25   + 273  = 298 
∆G° = –  RT lnKeq 

∆G° = –  (8.314 J / K . mol x 298 K) ln 10 
-14

 
∆G° = (–  2477.6 J . mol)  x ln 10 

-14
 

∆G° = (–  2477.6 J . mol)  x – 32.24 

∆G° = 79881 J . mol 
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 قاعد٠ يٞ غاتًٝ٘ 2 - 11

)) اذا اثس َؤثس خازدٞ َجٌ تػري ايرتنٝص اٚ اسبذِ اٚ ايطػط اٚ دزد١ اسبساز٠ ع٢ً تفاعٌ َا يف  

ساي١ االتصإ فإ ٖرا ايتفاعٌ ٜتذ٘ باالدباٙ ايرٟ ٜكًٌ َٔ تأثري ذيو ااؤثس يٝصٌ 

 ايتفاعنننننننننننننٌ اىل ساي١ االتصإ ازبدٜد٠((

 ٖ٘را اابدأ قإْٛ ْٝٛتٔ يف األْع١ُ ااٝهاْٝه١ٝ ٜػب. 
 )يهٌ فعٌ زد فعٌ َطاٚ ي٘ بايك١ُٝ َٚعانظ باالدباٙ(

  َد٣ احنساف اٚ اْصٜاح االتصإ ايهُٝٝا٥ٞ ْاس١ٝ تهٜٛٔ ااٛاد ايٓادب١

 اٚ ااتفاع١ً يتفاعٌ نُٝٝا٥ٞ َتصٕ.

 ااؤثسات اشبازد١ٝ اييت تؤدٟ اىل اإلخالٍ حباي١ االتصإ ٖٞ

 انٝص ااٛاد ااتفاع١ً اٚ ايٓادب١ ع٢ً َٛضع االتصإ.تأثري ايتػري يف تس -أٚال :

 في تفاعل هابر النتاج االمونيا 

                             3H2(g)   + N2(g)                       2NH3(g)   

 الحظ ماذا سٌحدث

  اٟ عٓد إضاف١ َصٜد َٔ اهلٝدزٚدني اٚ ايٓرتٚدني)اٟ َٔ ااٛاد ااتفاع١ً( ضٝٓصاح ايتفاعٌ حنٛ تهٜٛٔ االَْٛٝا

اٟ إ ضسع١ ايتفاعٌ األَاَٞ ضتصداد ٜٚطتُس ًتكًٌٝ َٔ ايه١ُٝ ايصا٥د٠ َٔ ااٛاد ااتفاع١ً( ي)حنٛ ايُٝني

 ذيو ست٢ ايٛصٍٛ اىل ساي١ اتصإ ددٜد٠.

  ٛيتكًٌٝ  ااتفاعالت اٟ حنٛ ايٝطازعٓد إضاف١ َصٜد َٔ االَْٛٝا)اٟ َٔ ااٛاد ااتفاع١ً( ضٝٓصاح ايتفاعٌ حن(

 ٜٚطتُس ذيو ست٢ ايٛصٍٛ اىل ساي١ اتصإ ددٜد٠.( َٔ االَْٛٝأَ ايه١ُٝ ايصا٥د٠ 

  عٓد ضشبH2  ٚاN2 .ايتفاعٌ ٜٓصاح حنُٖٛا اٟ َٔ ايُٝني اىل ايٝطاز 

 َٔ االَْٛٝا ٜٓصاح ايتفاعٌ َٔ ايٝطاز اىل ايُٝني. عٓد ضشب ن١ُٝ 

 اشبالص١: 

 عٓد االضاف١ اىل ايٓٛاتر ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت  اٟ حنٛ ايٝطاز. -1

 عٓد االضاف١ اىل ااتفاعالت ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر  اٟ حنٛ ايُٝني. -2

 عٓد ايطشب َٔ ايٓٛاتر ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر اٟ حنٛ ايُٝني. -3

 عٓد ايطشب َٔ ااتفاعالت ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت اٟ حنٛ ايٝطاز. -4

 

 

 

 اخلالصة : عند السحب نفس الاجتاه 

 عند الاضافة عكس الاجتاه
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 تأثري ايطػط اٚ سذِ اْا٤ ايتفاعٌ ع٢ً َٛضع االتصإ. -ثاْٝا :

 إ ايتػري بايطػط ااطًط ع٢ً ايتفاعٌ اٚ ايتػري حبذُ٘ ٜهٕٛ بايصٛز٠ االت١ٝ 

 احنساف االتصإ ايتػري

 بادباٙ ايطسف ذٟ عدد ااٛالت ايػاش١ٜ االقٌ َٔ غريٖا شٜاد٠ ايطػط

 بادباٙ ايطسف ذٟ عدد ااٛالت ايػاش١ٜ األنجس َٔ غريٖا ْكصإ ايطػط

 ااٛالت ايػاش١ٜ األنجس َٔ غريٖا بادباٙ ايطسف ذٟ عدد شٜاد٠ اسبذِ

 بادباٙ ايطسف ذٟ عدد ااٛالت ايػاش١ٜ االقٌ َٔ غريٖا ْكصإ اسبذِ

 َالسعات:

 ng∆ ايٓٛاتر.عدد َٛالت أنجس َٔ  تق١ُٝ ضايب١ ٜعين عدد َٛالت ااتفاعال 

 ng∆  عدد َٛالت ااتفاعالتأنجس َٔ  ايٓٛاترٜعين عدد َٛالت  َٛدب١ق١ُٝ. 

 ng∆ = 0  عدد َٛالت ااتفاعالت)ٖٓا يٝظ ٖٓاى اٟ تأثري يصٜاد اٚ ْكصإ ايطػط (. =ٜعين عدد َٛالت ايٓٛاتر 

 .)ٌٜٛشٜاد٠ ايطػط ٜعين ْكصإ اسبذِ ٚايعهظ بايعهظ )عالق١ عهط١ٝ قإْٛ ب 
 َجاٍ عاّ عٔ تأثري ايطػط ٚاسبذِ.

                             2SO2(g)   + O2(g)                       2SO3(g)   
 اسبذِ ايهًٞ يًتفاعٌ قٌٚبايتايٞ اٟ إ عدد ااٛالت قٌ  ng∆  =-1ْالسغ إ ق١ُٝ 

 يرا فإ شٜاد٠ ايطػط ع٢ً ٖرا ايتفاعٌ ضٛف ٜٓصاح بادباٙ ايٓٛاتر الْٗا تػػٌ سذُا اقٌ

 الْٗا تػػٌ سذُا أنرب.اَا عٓد تكًٌٝ ايطػط ع٢ً ٖرا ايتفاعٌ ضٛف ٜٓصاح بادباٙ ااتفاعالت 

 تأثري دزد١ اسبساز٠ -ثايجا :

 ايتفاعالت اااص١ يًشساز٠ ايتفاعالت ايباعج١ يًشساز٠ ايتػٝري

 Keqٜٓصاح حنٛ ايٓٛاتر تصداد ق١ُٝ  Keqٜٓصاح حنٛ ااتفاعالت تكٌ ق١ُٝ  شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠

 Keqٜٓصاح حنٛ ااتفاعالت تكٌ ق١ُٝ  Keqٜٓصاح حنٛ ايٓٛاتر تصداد ق١ُٝ  ْكصإ دزد١ اسبساز٠

 اشبالص١ اا١ُٗ يتأثري ايدزد١ اسبساز٠

 مالحظات  قٌمة الثابت ملخص مهم  االتجاه  التأثٌر نوع التفاعل 

 تسخٌن ٌعنً زٌادة –رفع  تزداد مزن واتجنحو الن ٌادة درجة الحرارةز اصم

 تبرٌد ٌعنً خفض –تقلٌل  تقل مخم تفاعالتمحو الن فض درجة الحرارةخ اصم

  تقل بزم تفاعالتمنحو ال ٌادة درجة الحرارةز اعثب

  تزداد بخن واتجننحو ال فض درجة الحرارةخ اعثب

  اٚ ثهٔ ايكٍٛ اذا ايتفاعٌ ادب٘ حنٛ ايباعح ٜعين اسبساز٠ ازتفعت. ايباعحباسبساز٠ احبح عٔ االزتفاع يف ساي١ 

  اسبساز٠ اخنفطت.يف ساي١ االخنفاض باسبساز٠ احبح عٔ اااص اٚ ثهٔ ايكٍٛ اذا ايتفاعٌ ادب٘ حنٛ اااص 

 
 

 هناك فكرة/
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 أَج١ً عٔ تأثري دزد١ اسبساز٠.

  +    CaCO3(s)طاق١                        CaO(s)   +  CO2يًتفاعٌ االتٞ   -1

 َاذا ذندخ عٔ 

 (  ّ   ش  ٕ اٟ بادباٙ ايٓٛاتر ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايُٝنيٜاد٠ دزد١ اسبساز٠.)ش -أ

 ّ خ   ّ بادباٙ ااتفاعالت(فض دزد١ اسبساز٠. .) ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايٝطاز خ -ب

  +    CO2(g)                    O2(g)  2CO (g)                 يًتفاعٌ االتٞ  طاق١  +  -2

 َاذا ذندخ عٔ 

 ب ش ّ ( اٟ حنٛ ااتفاعالت ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايٝطازٜاد٠ دزد١ اسبساز٠.) ش -أ

 ب خ ٕ (  اٟ حنٛ ايٓٛاتر ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايُٝني.) فض دزد١ اسبساز٠. خ -ب

 ايعاٌَ ااطاعد -زابعا :

طاق١  ايتٓػٝط ٚال ٜؤثس يف تسانٝص ااٛاد ااتفاع١ً اٚ ايٓادبن١ ٚبايتنايٞ ال    خفضايعاٌَ ااطاعد ٜؤدٟ فكط اىل 

 تؤثس ع٢ً )))َٛضع االتصإ اٚ ق١ُٝ ثابت االتصإ((( 

 )َِٗ( إضاف١ ايعاٌَ ااطاعد ال تؤثس َٛضع االتصإ؟عًٌ/ 

  ٚاشبًفٞ بايدزد١ ْفطٗا فٝتِ ايٛصٍٛ  األَاَٞالٕ ايعاٌَ ااطاعد ٜصٜد َعدٍ ضسعيت ايتفاعٌ ازبٛاب / 

 بطسع١ عاي١ٝ دٕٚ سدٚخ يف تػريات ااٛاد ايداخ١ً يف ايتفاعٌ.اىل ساي١ االتصإ            

 ايعٛاٌَ ااؤثس٠ ع٢ً ق١ُٝ ثابت االتصإ  2 - 11

 ايتػري يف ايطػط ٚاسبذِ ٚإضاف١ ايعاٌَ ااطاعد ال تؤثس ع٢ً ق١ُٝ ثابت االتصإ. -1

 َٔ ٜؤثس يف ق١ُٝ ثابت االتصإ ايهُٝٝا٥ٞ. ٚسدٙايتػري يف دزد١ اسبساز٠ ٖٛ  -2

 Keqَِٗ ددا/ اذا ادب٘ ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر ق١ُٝ ثابت االتصإ تصداد ق١ُٝ 

 تكٌ Keqاَا اذا ادب٘ ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت ق١ُٝ ثابت االتصإ 

 (ٚشازٜا١َُٗ )ٚازد٠ بكاعد٠ يٞ غاتًٝ٘ نًٗا اشباص١ االَج١ً ٚايتُازٜٔ 

 
 

 

 

 

 

 

 يًتفاعٌ ااتصٕ ( 2 -14َجاٍ )

2Hg(l)  + O2(g)             2HgO(s) 
∆H   ٌ181- =يًتفاع kJ 298 عٓد سساز٠K 

ٚKp =   3.2 X 1020
 Kpبننني ٖننٌ إ قُٝنن١  

 298Kانرب اّ اقٌ َٔ قُٝتٗا عٓند    500Kعٓد

  يًتفاعٌ ْفط٘؟

ادت شاعح ٚدزد١ اسبساز٠ قد بمبا إ ايتفاعٌ ٌ/ اسب

تفناعالت ٚبايتنايٞ   اٖرا ٜعين إ ايتفاعٌ ادب٘ حننٛ ا 

  500Kاصػس عٓد Kpق١ُٝ ايجابت ضتكٌ اٟ ق١ُٝ 

 

 ( يًتفاعٌ ااتصٕ 2 -17متسٜٔ  )

2BrF5(g)              Br2(g)  + 5F2(g) 

∆H   ٌ851 =يًتفاعkJ  عٓد سنساز٠K 1000 ٚKp 

=   7.14 X 10-16
 1500KعٓدKpٌٖ إ ق١ُٝ بني 

 ْفط٘يًتفاعٌ  1000Kانرب اّ اقٌ َٔ قُٝتٗا عٓد 

ٚدزدن١ اسبنساز٠ قند     َاصمبا إ ايتفاعٌ  /اسبنننننننننٌ

ٛاتر  ٚبايتنايٞ  ٓن ادت ٖرا ٜعنين إ ايتفاعنٌ ادبن٘ حننٛ اي    ش

 1500Kانرب  عٓد Kpق١ُٝ ايجابت ضتصداد  اٟ ق١ُٝ 

 

الحرارة تؤثر  فقطتذكر 
 على قٌمة ثابت االتزان
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 االتٞ. َا تأثري نٌ َٔ ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ ع٢ً ساي١ االتصإ ٚثابت االتصإ يًتفاعٌ ااتص15ٕ)-2َجاٍ)

           N2F4(g)                                   2NF2(g)   ∆H= 38.5 kJ/mol 

 تطدني خًٝط االتصإ يف اْا٤ َػًل.(1

 َٔ خًٝط االتصإ عٓد ثبٛت دزد١ اسبساز٠ ٚاسبذِ. N2F4ضشب(2

 خفض ايطػط ع٢ً خًٝط َتصٕ بدزد١ سساز٠ ثابت١.(3

 إضاف١ ايعاٌَ ااطاعد اىل خًٝط االتصإ.(4
ضٝتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ايُٝني اٟ حنٛ د١ٗ ايٓٛاتر ٚبايتايٞ تصداد ايتطدني اص يًشساز٠ ٚعٓد َايتفاعٌ  -1األدٛب١/ 

 الٕ ثابت االتصإ ٜتٓاضب طسدٜا َع تسانٝص ايٓٛاترKeqٛاتر تصداد ق١ُٝ ٓايٓٛاتر ٚبصٜاد٠ اي

ضٛف ٜكٌ تسنٝصٙ ٚبايتايٞ ضٝٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايٝطاز د١ٗ ااتفاعالت  N2F4عٓد ضشب ن١ُٝ َٔ  -2

 ثابت االتصإ ئ ٜتػري. N2F4تعٜٛض ايٓكص ايرٟ سصٌ يف 

عٓد خفض ايطػط فاْ٘ ضٝتذ٘ حنٛ د١ٗ ايٓٛاتر نْٛٗا انرب عدد َٛالت ٚضٝٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايُٝني  -3

 ثابت االتصإ ال ٜتأثس بايطػط ااطًط اٚ اسبذِ.

ايعاٌَ ااطاعد رنفض طاق١ ايتٓػٝط اٟ ٜصٜد َٔ ضسع١ ايتفاعٌ ٚبايتايٞ ال ٜؤثس ع٢ً ساي١ االتصإ ٚال  -4

 )ٖرٙ ايعباز٠ ثابت١ دا٥ُا يًعاٌَ ااطاعد(.ٜؤثس ع٢ً ثابت االتصإ 

 

 يًتفاعٌ ااتصٕ االتٞ.ساي١ االتصإ ٚثابت االتصإ تأثري نٌ َٔ ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ ع٢ً َا 2-18)متسٜٔ)

           3O2(g)                                   2O3(g)            ∆H= 428 kJ/mol 
 اىل ايٓعاّ.O2 (شٜاد٠ ايطػط بإضاف١ َصٜد َٔ 2شٜاد٠ ايطػط ع٢ً ايتفاعٌ           (1

           (إضاف١ ايعاٌَ ااطاعد4               (خفض دزد١ اسبساز٠.         3 

 الْٗا االقٌ عدد َٛالت غاش١ٜ ٚثابت االتصإ ال ٜتأثس ايٓٛاتر حنٛ  ٜكٌ اسبذِ بصٜاد٠ ايطػط ضٝتذ٘(1

 ضٛف ٜصداد تسنٝصٙ ٚبايتايٞ ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ايُٝني O2عٓد إضاف١ َصٜد َٔ (2

تسنٝص ايتفاعٌ  َاص يًشساز٠ يرا عٓد خفض دزد١ اسبساز٠ ضٛف ٜتذ٘ حنٛ ايٝطاز ٚبايتايٞ تصداد (3

 ااتفاعالت عٓد شٜاد٠ تسنٝص ااتفاعالت تكٌ ق١ُٝ ثابت االتصإ.

 ايعاٌَ ااطاعد ال ٜؤثس ع٢ً ساي١ االتصإ ٚال ٜؤثس ع٢ً ثابت االتصإ. -4

 

 ايتفاعٌاىل ساي١ االتصإ نُا يف  °25Cٜصٌ َصٜر ايػاشات ااٛضٛع١ يف ٚعا٤ َػًل عٓد ( 2-19متسٜٔ )

 C2H4(g)   +  H2(g)             C2H6(g) + 137KJ/ mol    -االتٞ:

 ايٓادب١ َٔ ٖرا ايتفاعٌ. C2H6صف عدد َٔ اإلدسا٤ات اييت تؤدٟ يسفع ن١ُٝ غاش 

 ازبٛاب/

 باستمرار. C2H6سحب غاز (2     تراكٌز المتفاعالت بشكل دائم. زٌادة(1
 كون التفاعل باعث ٌجب خفض) تبرٌد( درجة الحرارة باستمرار.(3
 زٌادة الضغط لتقلٌل الحجم وبالتالً سٌتجه التفاعل نحو النواتج النها اقل عدد موالت(4
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 يًتفاعٌ ااتصٕ ايػاشٟ ايباعح يًشساز٠  (5-2ضؤاٍ )

         2NO2                                       N2O4 
 نٝف تتػري ساي١ االتصإ ٚااذا؟

 N2O4  ( ضشب غاش3( زفع دزد١ اسبساز٠  2( عٓد شٜاد٠ ايطػط   1

 -: االدٛب١ 

الْ٘ بصٜاد٠ ايطػط ٜكٌ اسبذِ ٚبايتايٞ ٜتذ٘ حنٛ ايٓٛاتر  عٓد شٜاد٠ ايطػط ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر :  (1

 .غاش١ٜ  الْٗا االقٌ عدد َٛالت

اعح ٚيف ايتفاعالت ايباعج١ ٜتذ٘ بالٕ ايتفاعٌ  -ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت : - زفع دزد١ اسبساز٠ : (2

 دزد١ اسبساز٠.فع زتفاعالت عٓد اايتفاعٌ حنٛ ا

 N2O4: ٜتذ٘ ايتفاعٌ َٔ ااتفاعالت حنٛ ايٓٛاتر يتعٜٛض ايٓكص اسباصٌ يف ع١ًُٝ ضشب غاش N2O4ضشب غاش  (3

 َا تأثري نٌ َٔ ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ ع٢ً ساي١ االتصإ ٚثابت االتصإ يًتفاعٌ ااتصٕ االتٞ.2-6)ضؤاٍ)

           PCl5(g)                            PCl3(g)   + Cl(2)  ∆H= 38.5 kJ/mol 

 اىل خًٝط االتصإ. Cl2( إضاف١ شٜاد٠ َٔ 2فض دزد١ اسبساز٠.   خ (1

 إضاف١ ايعاٌَ ااطاعد.(5              ( شٜاد٠  ايطػط ع٢ً خًٝط االتصا4َٕٔ خًٝط االتصإ.   PCl3( ضشب 3
 ٚتكٌ ق١ُٝ ثابت االتصإ.تفاعالت( يًشساز٠ ضٝتذ٘ حنٛ ايٝطاز )اا اصَايتفاعٌ  -1االدٛب١/ 

 ضٝتذ٘ حنٛ ايٝطاز )ااتفاعالت( ٚال تتأثس  ق١ُٝ ثابت االتصإ. -2           

 ضٝتذ٘ حنٛ ايُٝني )ايٓٛاتر( ٚال تتأثس  ق١ُٝ ثابت االتصإ. -3           

 تصإضٝتذ٘ حنٛ ااٛالت االقٌ اٟ حنٛ ايٝطاز )ااتفاعالت( ٚال تتاثس ق١ُٝ ثابت اال -4           

 ٜصٜد َٔ ضسع١ ايتفاعٌ ٚبايتايٞ ال ٜؤثس ع٢ً ساي١ االتصإ ٚال ٜؤثس ع٢ً ثابت االتصإ. -5           

 ايتفاعٌ ااتصٕ االتٞ   َٔ اض١ً٦ ايفصٌ ///  2-7)ضؤاٍ)

2SO3(g)                         O2   (g)       2SO2(g)    + 

 عٓد االتصإ بعد  SO2   ٚO2   ٚSO3َاذا ذندخ يًرتانٝص   198.2-  =ْجاييب ايتفاعٌ ا

 خفض ايطػط ااطًط ع٢ً ايتفاعٌ. -2                                                    شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠ ايتفاعٌ. -1

 عاٌَ َطاعد.إضاف١  -4                                          يف خًٝط االتصإ. SO2شٜاد٠ تسنٝص  -3

 [SO2] [O2] [SO3] ايعاٌَ

 ٜصداد  تسنٝصٙ ٜصداد  تسنٝصٙ ٜكٌ تسنٝصٙ شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠

 ٜصداد  تسنٝصٙ ٜصداد  تسنٝصٙ ٜكٌ تسنٝصٙ خفض ايطػط ااطًط

 ٜكٌ تسنٝصٙ بعد ايصٜاد٠ ٜكٌ تسنٝصٙ ٜصداد تسنٝصٙ SO2شٜاد٠ تسنٝص 

 ٜتأثسال  ال ٜتأثس ال ٜتأثس إضاف١ عاٌَ َطاعد
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ٌٖ ٜؤدٟ دا٥ُا زفع دزد١ اسبساز٠ يف اٟ تفاعٌ يف ساي١ اتصإ اىل شٜاد٠ يف َٔ اض١ً٦ ايفصٌ///  2-8)ضؤاٍ)

 ايٓٛاتر اذا ناْت إدابتو بايٓفٞ فُا ٖٞ ايتفاعالت اييت تؤدٟ أٚ ال تؤدٟ اىل شٜاد٠ ْٛاتر. تسنٝص

ايٓٛاتر فكط ايتفاعالت اااص١ اييت هلا ازبٛاب / نال يٝظ نٌ ايتفاعالت تؤدٟ اىل شٜاد٠ ايرتانٝص 

 اْجاييب َٛدب تصداد تسانٝص ايٓٛاتر سٝح تطتددّ ايتفاعالت اسبساز٠ ايفا٥ط١ يتهٜٛٔ ايٓٛاتر.

 .يهٔ ايتفاعالت ايباعج١ يًشساز٠ تكّٛ ايٓٛاتر باضتدداّ اسبساز٠ ايصا٥د٠ يصٜاد٠ تسنٝص ااتفاعالت

 يًتفاعٌ ااتصٕ ايباعح يًشساز٠ ( 2-9ضؤاٍ ) 

  2PbS(s) +  3O2(g)                                       2PbO(s) +  2SO2(g) 

 ٚضح تأثري نٌ َٔ ايعٛاٌَ االت١ٝ ع٢ً ساي١ االتصإ ٚق١ُٝ ثابت االتصإ

 ( تربٜد اْا٤ ايتفاعٌ. 2          خفض ايطػط  ااطًط (1
 -: االدٛب١

          ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت خبفض ايطػط ٜصداد اسبذِ ٚبايتايٞ  -عٓد خفض ايطػط:(1

 ٚال ٜتأثس ثابت االتصإ.الْٗا االنجس عدد َٛالت غاش١ٜ ,,,,,,,                            

 . ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر ٚتصداد ق١ُٝ ثابت االتصإ باعح ٜتذ٘ ايتفاعٌ مبا إ -( تربٜد اْا٤ ايتفاعٌ:2 

 /// ايتفاعٌ االتٞ َاص يًشساز٠ دنسٟ يف اْا٤ َػًل.َٔ اض١ً٦ ايفصٌ 2-10)ضؤاٍ)

                 CaCO3(s)                                 CaO (s)      +     CO2(g)                                                                                                              
 يًتفاعٌ ااتصٕ عٓد االتٞ َاذا ذندخ 

 ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت ) خًفٞ(.  ازبٛاب /                                             تكًٌٝ سذِ االْا٤؟  -1

 الْ٘ َاد٠ صًب١. ال ٜؤثس.  ازبٛاب /     شبًٝط االتصإ؟     CaOإضاف١ َصٜد َٔ  -2

 الْ٘ َاد٠ صًب١. ال ٜؤثس.  ازبٛاب /شبًٝط االتصإ؟     CaCO3ضشب َصٜد َٔ  -3

 ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت ) خًفٞ(.  ازبٛاب/     شبًٝط االتصإ؟      CO2إضاف١ َصٜد َٔ  -4

 ٛاتر ) إَاَٞ(.ٜٓٓصاح ايتفاعٌ حنٛ اي  ازبٛاب/                  ٜاد٠ دزد١ اسبساز٠؟                        ش -5

صف ازبع ادسا٤ات تؤدٟ يسفع اآتٛز يًتفاعٌ ايػاشٟ ااتصٕ ايباعح يًشساز٠.          2-23)ضؤاٍ)

N2(g)     + 3H2(g)                               2NH3(g) 

 ازبٛاب/

  )الْ٘ عٓد ايطشب َٔ ايٓٛاتر ضٝتذ٘ ايتفاعٌ حنٛٙ يًتعٜٛض ايٓكص اسباصٌ(                   ضشب غاش االَْٛٝا باضتُساز. -1

 ) يًتدًص َٔ فا٥ض ااتفاعالت ٜتذ٘ حنٛ ايٓٛاتر(                    احملافع١ ع٢ً تسانٝص ااتفاعالت بػهٌ دا٥ِ.  -2

 ٛاتر(ٓفض اسبساز٠ ٜتذ٘ حنٛ اياعح خبب) الٕ ايتفاعٌ                                                            خفض دزد١ اسبساز٠.ن 3

 )بصٜاد٠ ايطػط ٜكٌ اسبذِ ٜتذ٘ حنٛ ايٓٛاتر الْٗا االقٌ عدد َٛالت غاش١ٜ(                                              شٜاد٠ ايطػطن 4
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 A                       2Bيًتفاعٌ ااتصٕ                 ///َٔ اض١ً٦ ايفصٌ 2-13)ضؤاٍ)

  يًتفاعٌ بدزدات اسبساز٠ اادتًف١ ثِ بني ٌٖ ايتفاعٌ َاص اٚ باعح Kp    ٚKcَٔ خالٍ ازبدٍٚ ايتايٞ أسطب  

 °Cدزد١ اسبساز٠/  A(mol/L) B(mol/L) زقِ ايتفاعٌ

1 0.0125 0.843 200 

2 0.171 0.764 300 

3 0.250 0.724 400 
 اسبٌ/ ايتفاعٌ  االٍٚ

Kc = 
    

   
 

Kc = 
        

        
 = 56.85 

∆ng =2-1 = 1 
T= t(c°) =200 +273 = 473 K 

Kp =Kc(RT)
∆ng

 
Kp =56.85(0.082 x 473)

1
=2205 

 Kc =3.41      Kp = 160.3ايتفاعٌ ايجاْٞ بٓفظ اشبطٛات ضتهٕٛ ايٓتا٥ر ناالتٞ   

 Kc =2.09      Kp = 115.7ايتفاعٌ ايجايح بٓفظ اشبطٛات ضتهٕٛ ايٓتا٥ر ناالتٞ   

ْالسغ اْ٘ نًُا ازتفعت دزد١ اسبساز٠ قِٝ ثابت االتصإ تكٌ اٟ ز/  ٚاعسف١ ايتفاعٌ َاص اٚ باعح

  ش    ّ (   بإ ايتفاعٌ ٜتذ٘ حنٛ ااتفاعالت ٚبايتايٞ ٜعترب ايتفاعٌ باعح  ) 

 ٚادب                   -اثسا٥ٞ ٜػٌُ ع٢ً نٌ َٛاضٝع يٞ غاتًٝ٘:

   2A(g)   +  B(S) +100kJ                    C(g    + D(l)    + E(aq)يًتفاعٌ ايتايٞ    
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 يًشساز٠  ايباعح يًتفاعٌ ايػاشٟ  2-22)ضؤاٍ)

2HI(g)                    H2(g)      + I2(g) 

فٛدد إٔ سساز٠   HIٚضعفٗا َٔ H2 ٚI2َٔ  اْا٤ تفاعٌ سذُ٘ يرت ٚاسد ٚضعت َٛالت َتطا١ٜٚ ٚيف 

ٚ  1mole  َٔHI  ٚ2mol  َٔI2االْا٤ ازتفعت سبني اضتتباب ساي١ االتصإ ٚدد إ االْا٤ ذنتٟٛ 

H2 أسطب. 

 ؟ Kc  - 2      تسانٝص َهْٛات َصٜر ايتفاعٌ قبٌ بد٤ ايتفاعٌ   – 1

  M=nيرت   1الٕ اسبذِ اسبننننننننننننننننٌ/  

 ٚضع ااٛاد اٟ ادب٘ حنٛ ايٓٛاتر الْ٘ باعح.مبا إ ايتفاعٌ سسازت٘ ازتفعت بعد 

2HI(g)                 H2(g)      + I2(g) 

                                2Y                    Y             Y 
                         -2X                  +X           +X   
                      2Y -2X                 Y+X       Y+X 
                                      1                                         2                  2 

 َٔ َعطٝات ايطؤاٍ حنصٌ ع٢ً ااعاديتني ادْاٙ 

2Y -2X  = 1 
Y +X  = 2 

  2حنٌ اْٝا ْطسب َعادي١  

2Y -2X  = 1 
2Y +2X  = 4 

    

                          4Y = 5              Y =
 

 
 = 1.25 M 

 وعلٌه التراكٌز بداٌة التفاعل 

   [H2] = [I2] = 1  X 1.25 = 1.25M      
  [HI] = 2 X 1.25 = 2.5 M 

 

2)                                Kc =  
         

      
 

       Kc =  
     

 
 = 4 

 

 مالحظات عن هذا السؤال
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يف اْا٤ َػًل سذُ٘ يرت ٚاسد ادسٟ  (2-28ضؤاٍ )

   2HI    H2 + I2ايتفاعٌ االتٞ      
  

   
  

 نإ ثابت ضسع١ ايتفاعٌ االَاَٞ °490Cعٓد 

Kf = 0.6256   ٞٚثابت ضسع١ ايتفاعٌ اشبًفKb =0.0136 

 59 ٜطاٟٚ 872Kٚإ ثابت االتصإ يًتفاعٌ بدزد١ 

 عٓد االتصإ بٗرٙ االدسا٤تHIبني نٝف ٜتأثس عدد َٛالت 

 . H2اضاف١ َصٜد َٔ  ( أ

 اخنفاض دزد١ اسبساز٠.  ( ب

 )اشاس٘ ٜعين ضشب( .I2ز( اشاس١ بعض َٔ 

 اسبنننننننننننننننًٍٛ / 

 دنب َعسف١ ْٛع ايتفاعٌ َاص اٚ باعح 

 سٝح °C 490ْطتدسز اٚال ثابت االتصإ عٓد سساز٠ 

 T(K) = 490 + 273 = 763 K 

Keq =  

  

  
  = 

      

      
 = 46  

 872Kإ عٓد دزد١  جندٚبعٌُ َكاز١ْ بايتفاعًني 

اٟ اْ٘ بازتفاع دزد١ اسبساز٠ شادت ق١ُٝ ثابت  59ٜطاٟٚ 

 االتصإ اٟ ايتفاعٌ ادب٘ حنٛ ايٓٛاتر اٟ ْٛع ايتفاعٌ َاص

 )ّ  ش  ٕ (

 H2اضاف١ َصٜد  ( أ

ضٛف ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ  H2عٓد اضاف١ َصٜد َٔ 

 .HIايُٝني يًتدًص َٔ ايفا٥ض ٚبريو تصداد  َٛالت 

 
 اخنفاض دزد١ اسبساز٠ ( ب

عًٝ٘ عٓد اخنفاض دزد١ اسبساز٠ مبا إ ايتفاعٌ َاص  

يف ايتفاعالت اااص١ ضٝتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت ) ّ 

  HI ٚبريو تكٌ َٛالت   خ ّ(

 

 : I2ز( اشاس١ بعض َٔ    

 ضٝتذ٘ ايتفاعٌ َٔ ايُٝني حنننننننٛ ايٝطاز       

 يتعٜٛض ايٓكص اسباصٌ يف ايٝٛد ٚبريو      

 HIتٓكص عدد َٛالت      

 يًتفاعٌ ايتايٞ (2-31ضؤاٍ )

  N2O4(g)                                   2NO2(g) 
هلرا ايتفاعٌ =  Kcثابت االتصإ 

3-
6 X10 

دزد١ ٚيهٓ٘ ٜطاٟٚ عٓد   298Kعٓد دزد١ سساز٠ 

= °35Cسساز٠
2-

1.5 X10  ٌٖ تفهو غاش زابع

  اٚنطٝد ثٓا٥ٞ ايٓرتٚدني باعح اّ َاص؟

  حنٍٛ ٚسدات سساز٠ ايتفاعٌ ايجاْٞ اىل ٚسدات ايهًفٔاسبٌ/

T(K) = 273  + 35 = 308 K 
ٚعًٝ٘ ْالسغ اْ٘ عٓد ازتفاع دزد١ اسبساز٠ اشدادت 

ادب٘ حنٛ ايٓٛاتر اٟ ق١ُٝ ثابت االتصإ اٟ ايتفاعٌ 

 ايتفاعٌ َاص

الْ٘ يف ايتفاعالت اااص١ ٚبصٜاد٠ دزد١ اسبساز٠ 

 )ّ ش ٕ( ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر

 

 يًتفاعٌ ايتايٞ (2-32ضؤاٍ )  

  2SO3(g)                          2SO2(g)+O2(g) 
ذنتٟٛ ع٢ً  25Cٚدد إ خًٝط االتصإ حبساز٠ 

[SO3]=0.002M  ٚ[SO2]=0.08M  

 ٚ[O2] = 0.01M  ٚعٓد تربٜد ايتفاعٌ اىل

10C° ٚددKc =4 .ايتفاعٌ باعح اّ َاص ٌٖ 

25Cعٓد سساز٠  Kc جنداسبٌ/ 
° 

 

Kc = 
            

      
  

Kc = 
               

        
  = 16 

 

 10C°  =4عٓد  Kcَٚٔ َعطٝات ايطؤاٍ 

اٟ باخنفاض دزد١ اسبساز٠ قًت ق١ُٝ ثابت االتصإ اٟ 

ايتفاعٌ ادب٘ حنٛ ااتفاعالت ٖٚرا ٜعين إ ايتفاعٌ 

الْ٘ يف ايتفاعالت اااص١ ٚباخنفاض دزد١ َاص 

 ) ّ  خ  ّ(اسبساز٠ ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت 
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 اضٚلٕ الفصل الجانْاملتبقْ مو ذل 

 . / اَأل ايفساغات ايتاي١ٝ 1ع

فإ خفض دزد١ اسبساز٠  ٜؤدٟ            92KJ 2NH3  N2(g)   +    3H2(g)+يف ايتفاعٌ االتٞ      -1

 ب  خ  ٕ .                ايٓادب١اىل شٜاد٠ تسنٝص ااٛاد   

 

X10-15 2تطاٟٚ    500Cيٓعاّ َتصٕ عٓد  Kcاذا ناْت ق١ُٝ ثابت االتصإ  -2
 ٜطاٟٚ 200Cٚقُٝت٘ عٓد  

2X10-12
 . خفطٓا اسبساز٠ شادت ق١ُٝ ايجابت اٟ ذٖب يًٓٛاتر(ب خ  ٕ)         يًشساز٠  باعح ذيو ٜدٍ ع٢ً إ ايتفاعٌ  

 

عٓدَا ٜطاف اهلٝدزٚدني  127KJ)  Co(g)    +  2H2(g)         CH3OH +يف ايتفاعٌ االتٞ       -3

 .تستفع اىل ٖرا ايٓعاّ فإ سساز٠ ايتفاعٌ

 ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ األَاَٞ ايرٟ ٖٛ باعح ٚاذا ايتفاعٌ ادب٘ حنٛ ايباعح تستفع اسبساز٠(H2 ) ايتفاعٌ باعح اضاف١ 3فهس٠ عٔ ْكط١ 

 

يف ايتفاعالت االْعهاض١ٝ ايباعج١ يًشساز٠ ٜصاح َٛضع االتصإ  حنٛ تهٜٛٔ ااٛاد ااتفاع١ً يف ايتفاعٌ عٓد  -4

 دزد١ اسبساز٠       ) ب  ش  ّ (.  شٜاد٠

 

  CO2ايطػط ٜصٜد َٔ اضتٗالى  خفضفإٔ   CO2(g)  + C(s)       2CO(g)يف ايتفاعٌ ااتصٕ  -5
ٍَٛ الٕ ايهازبٕٛ ال  1بُٝٓا ااتفاعالت  2ٜعين ادباٙ ايتفاعٌ اسبكٝكٞ حنٛ ايٓٛاتر اييت َٛالتٗا  CO2) عباز٠ ٜصٜد َٔ اضتٗالى 5فهس٠ عٔ ْكط١ 

 ذنطب نْٛ٘ صًب ٚبريو حنتاز اىل خفض ايطػط ست٢ ٜصداد اسبذِ َٚٓ٘ ٜرٖب حنٛ ايٓٛاتر األنرب عدد َٛالت( َسغش١

 

فإ زفع دزد١ اسبساز٠ الْا٤   N2  +  O2   + 180 KJ      2NO2يف ايتفاعٌ ااتصٕ االتٞ       -6

 (.Kcق١ُٝ  شٜاد٠ ايٓٛاتر ٜعين شٜاد٠)  ّٕ   ش             .  Kcق١ُٝ  شٜاد٠ ايتفاعٌ ٜعٌُ ع٢ً

 
 َٛالت ااتفاعالت( =)َٛالت ايٓٛاتر N2 + O2       2NO2ال ٜؤثس ع٢ً ساي١ االتصإ يًتفاعٌ   بايطػط ايتػري -7

 
 اسبساز٠ يًتفاعٌ. خفضعٓد  HClثهٔ شٜاد٠ تسنٝص     2HCl    Cl2(g   + H2(g طاق١+ يًتفاعٌ ااتصٕ -8

 
 3 =يًتفاعٌ  Kpٚحبساز٠ َع١ٓٝ اذا ناْت ق١ُٝ  N2O4       2NO2يف ايتفاعٌ ااتصٕ         -9

 .4O2N = 3atmفإ ايطػط ازبص٦ٜٞ يػاش  2NO = 3atmٚايطػط ازبص٦ٜٞ يػاش 

 واجبالحل/ 
 

Kc = 1 X10يف تفاعٌ َا ٚدد إ ق١ُٝ -10
28

.  ايٓٛاترٜدٍ ع٢ً إ َٛضع ايتفاعٌ يف ادباٙ تهٜٛٔ  

 نبري٠ دباٙ ايٓٛاتر    صػري٠ دباٙ ااتفاعالت(. Keg)نًُا

 
 َٔ عدد َٛالت ايٓادب١ أنربفإٔ صبُٛع عدد ااٛالت ااتفاع١ً  Kcاصػس َٔ  Kpعٓدَا تهٕٛ   -11
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اذا نإ ساصٌ ايتفاعٌ عٓد ْكط١ َع١ٓٝ َٔ ايتفاعٌ اصػس َٔ ثابت االتصإ يًتفاعٌ فإ ايتفاعٌ ٜتذ٘  -12

  .ايٓٛاترحنٛ 

 

عٓد زفع ايطػط ايهًٞ ع٢ً ساي١ اتصإ يتفاعٌ فٝ٘ عدد َٛالت ايػاشات ااتفاع١ً أصػس َٔ عدد َٛالت  -13

 ) شٜاد٠ ضػط تكًٌٝ سذِ فٝرٖب حنٛ االصػس(     ااتفاع١ًايٓادب١ فإ ايتفاعٌ ٜتذ٘ حنٛ 

 

 .طسد١ٜايعالق١ بني ثابت االتصإ ٚتسانٝص ايٓٛاتر  -14

 

)     .  ٜتأثس ال ٚثابت االتصإ ااتفاعالتايتفاعٌ ٜٓصاح حنٛ (  ng = -1∆) عٓد خفض ايطػط يف تفاعٌ فٝ٘  -15

 االغاز٠ ايطايب١ ٜعين ايٓٛاتر اقٌ خبفض ايطػط اسبذِ ٜهرب فٝرٖب حنٛ ااتفاعالت ايطػط الٜؤثس ابد ع٢ً ثابت االتصإ(.

 

 . ٜتأثسال  عٓد ضشب ايٓٛاتر َٔ خًٝط االتصإ فإ ثابت االتصإ Kc = 4تفاعٌ فٝ٘  -16

 

 .ال ٜهٕٛ يًطػط  ااطًط ع٢ً ايتفاعٌ تأثري ع٢ً ساي١ االتصإ   ng = 0∆عٓدَا  -17

 

 . ) ّ   خ     ّ(       يتفاعٌ َتصٕ َاص عٓد تربٜد اْا٤ ايتفاعٌ اشبًفٜٞرتدح ايتفاعٌ  -18

 

 .دزد١ اسبساز٠ شٜاد٠يف ايتفاعالت اااص١ تصداد تسانٝص ااٛاد ايٓادب١ عٓد  -19

 

 =Kcيف تفاعٌ َتصٕ ٚدد    -20
  

  
َٔ صبُٛع  انربمما ٜدٍ ع٢ً صبُٛع عدد َٛالت ااٛاد ايػاش١ٜ ايٓادب١    

 َٛالت ااٛاد ايػاش١ٜ ااتفاع١ً .
Kc = Kp(RT) -∆ngٖٞ ناالتٞ) Kp ٚ  Kc ) ايعالق١ بني 20فهس٠ عٔ ْكط١  

ْصيت يًُكاّ ٜعين االع بكٞ ضايب ٚيهٞ ٜبك٢  RT( ٚالٕ 

 َٛدب١ ٖٚٞ ال تهٕٛ َٛدب١ اال يف ساي١ ايٓٛاتر انرب َٔ ااتفاعالت . ng∆ضايب دنب إ تهٕٛ ق١ُٝ 

 

 / اخرت اإلداب١ ايصشٝش١  ) َسغح ٖهرا ْٛع َٔ االض١ً٦(. 2ع

عند حرارة  2SO2(g)     +  O2 (g)              2SO3(g)للتفاعل المتزن االتً   Kcـ ثابت االتزان 1

227C° 4.17تبًؼ   X 10 -2  0.4فإ ادباٙ ايتفاعٌ عٓد خًطM  َٔSO3  ٚ0.1M َٔO2  ٚ0.02M 

َٔSO3                ٕٛايتفاعٌ يف ساي١ اتصإ -بادباٙ ااٛاد ايٓادب١   دن  -ب    بادباٙ ااٛاد ااتفاع١ً -أ ته  

َٔ ايعالق١ ايتاي١ٝ     Qازبٛاب / دنب ادناد 
      

          
 Q=   

Q = 
      

            
 Q= 

    

       
 Q= 4000 

 اذا التفاعل ٌنزاح باتجاه المواد المتفاعلة نقطة أ  Kcأكبر من   Qنالحظ ان 

 تصداد عٓدَا CaCO3ٜتِ يف ٚعا٤ َػًل فإ ن١ُٝ  CaCO3(s)            CO2(g)   + CaO(s)ن ايتفاعٌ ااتصٕ  2

 ٜصداد ايطػط ايهًٞ .      -َٔ ايتفاعٌ عٓد االتصإ.           ب CO2تصاٍ ن١ُٝ َٔ غاش  - أ

 نٌ االدابات ايطابك١ خطأ. –د                   اىل خًٝط االتصإ.  CaOتطاف ن١ُٝ َٔ  -دن  
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x 10 1ٜطاٟٚ  Kcثابت االتصإ  I2 + F2         2IFايتفاعٌ ااتصٕـ 3
6

فاذا 2000Kبدزد١ سساز٠ 

atm  ٚ4 x 10 0.2 =عٓد االتصإ  IFنإ ايطػط ازبص٦ٜٞ يػاش 
-3

=I2فإ ايطػط ازبص٦ٜٞ يػاش  F2يػاش  

atm- أ
4 

5x 10     ب- 
5-

1x10

1x10 -دن - ب
5 

مجٝع االدابات خطأ -د   

   +    I2 LiILi(g)يًتفاعٌ Kcاذا ناْت ق١ُٝ ن 4
 

 
640.3تطاٟٚ  300Kعٓد  

عٓد دزد١ اسبساز٠ ْفطٗا 2LiI             2Li + I2يًتفاعٌ ايتايٞ Kcفإ ق١ُٝ 

X 10 41-ب25.3أ ن  
4

X 10 15.6 -دن    
5  

نٌ االدابات ايطابك١ خاط١٦ –د 

Kc2 (
 

   
)
 

 = (
 

    
)
 
= 

 

      
 = 2.4 x 10

-6
دٚعًٝ٘ ازبٛاب ضٝهٕٛ فسع 

فاْ٘ ٜصٌ اىل ساي١ االتصإ سطب ااعادي١  HClَع ضبًٍٛ K2CrO4عٓد َصز ضبًٍٛ  )َسغح ددا(-5

2CrO4 
-2

(aq)    + 2H
+

(aq) Cr2O7
-2

(aq)      + H2O(l) 
سأصف  بستكايٞ    

ايًٕٛ ايربتكايٞ ٖٛ ايطا٥د يف االْا٤ ْكّٛ مبا ًٜٞ جنعلاذا أزدْا 

7O2Cr2Kْطٝف َصٜد َٔ  -دن       HClْطٝف َصٜد َٔ  -بْطٝف َصٜد َٔ ااا٤     –أ 

( ْتٛقع إ ذندخ5اىل احملًٍٛ ايطابل ) ْكط١ NaOHعٓد أضاف١  ضبًٍٛ  )َسغح ددا(-6

شٜاد٠ برتنٝص –أ 
2-

7O2Cr      ْكص برتنٝص –ب
2-

7O2Cr    شٜاد٠ برتنٝص ااا٤ -دن

°25Cيًتفاعٌ عٓد   Kpق١ُٝ  3H2           2NH3  + 92KJ  N2+يًتفاعٌ ااتصٕ ايػاشٟ   ن 7

=  5.5 x 10
-5

يًتفاعٌ تطاٟٚ Kcيرا فإ ق١ُٝ 

 -ب22513.3 - أ
4

9 x 10     مجٝع االدابات ايطابك١ خطأ  –د    0.03 -دن

Kc = Kp(RT)-∆ng = 5.5 x 10-5 (0.082 X 298)-(-2) = 5.5 x 10-5  x597.11 = 0.03

 4000Kبدرجة حرارة  2558.4عند االتزان  Kpقٌمة    Br2(g)                   2Br(g)للتفاعل المتزن     -8
  1.56تساوي التراكٌز الموالرٌة للتفاعل بداللة   Kfوقٌمة 

  Kb =  فان قٌمة 
كل االجابات السابقة خطا –د    7.8 -جـ    20 -ب     0.2أـ  

فان التفاعل سٌتجه نحو    Kp=2 ثابت االتزان H2(g)   + I2(g)           2HI(g)للتفاعل المتزن  -9

 هً االتً (mole/L)للمواد الناتجة والمتفاعلة بوحدات  النواتج عندما تكون التراكٌز
 0.05ٌساوي  H2وتركٌز  I2  =0.05وتركٌز  HI  =0.1تركٌز  - أ

 0.2ٌساوي  H2وتركٌز    I2  =0.1وتركٌز  HI  =0.4تركٌز  - ب
 0.0025ٌساوي  H2وتركٌز  I2  =0.0002وتركٌز  HI = 0.001تركٌز  -جـ   
  جمٌع االجابات السابقة خطأ  –د   

Kc = 
𝑷𝟐𝑰𝑭

𝑷𝑰𝟐 𝑿 𝑷𝑭𝟐
P I2 = 

𝑷𝟐𝑰𝑭

𝑲𝒑 𝑿 𝑷𝑭𝟐

P I2 = 
𝑷𝟐𝑰𝑭

𝑲𝒑 𝑿 𝑷𝑭𝟐
 = 

 𝟎 𝟐 𝟐

𝟏𝟎𝟔 𝒙 𝟒 𝑿𝟏𝟎 𝟑 
= 

𝟒 𝒙 𝟏𝟎 𝟐

𝟒 𝒙 𝟏𝟎𝟑
 = 1 X 10-5

Kc = Kp(RT)-∆ng 
Kc = 2558(0.082x 400 )-1

Kc = 
     

   
  = 7.8 

Kc = 
𝐾𝑓

𝐾𝑏
       Kb = 

𝐾𝑓

𝐾𝑐
 =

    

   
 = 0.2
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/ عًٌ َا ٜأتٞ  ) ع٢ً األغًب تعًٌٝ ٚشازٟ(3ع

ٜؤدٟ اىل خفض اآتٛز. ng(Reactants) > ∆ngProducts∆شٜاد٠ سذِ االْا٤ يتفاعٌ غاشٟ -1

ال تتػري سساز٠ ايتفاعٌ عٓد شٜاد٠ ايطػط ايهًٞ.   +  A               Bطاق١ يف ايتفاعٌ ااتصٕ   -2

ازبٛاب/ ٚذيو الٕ عدد َٛالت ااٛاد ايٓادب١ ٚعدد َٛالت ااٛاد ااتفاع١ً َتطاٟٚ يرا ئ ٜتأثس َٛضع   

ن١ُٝ اسبساز٠ ااهتطب١. =االتصإ ٚبايتايٞ ئ تتػري سساز٠ ايتفاعٌ الٕ ن١ُٝ اسبساز٠ اافكٛد٠  

ددا.ق١ُٝ ثابت االتصإ يًتفاعالت غري االْعهاض١ٝ تهٕٛ نبري٠  -3

صفس =مجٝعٗا يًُٛاد ااتفاع١ً  اٚازبٛاب / ٚذيو الٕ ايتفاعالت غري االْعهاض١ٝ ٜهٕٛ اسد تسانٝصٖا 

الْٗا تطتًٗو متاَا يرا فايه١ُٝ ايٓادب١ تهٕٛ نبري٠ ٚبايتايٞ ق١ُٝ ثابت االتصإ نبري٠.     

.Kc= 0.3    ٚQ= 1تستفع دزد١ سساز٠ تفاعٌ َاص عٓدَا  -4

فايتفاعٌ ضٝتذ٘ حنٛ ااتفاعالت )اشبًفٞ( ايرٟ ٖٛ بننننننناعح  Kcانرب َٔ ق١ُٝ  Qازبٛاب/ الٕ ق١ُٝ  

١ أنرب َٔ ن١ُٝ اسبساز٠ ااُتص١.يًشساز٠ يف ايتفاعٌ اٟ تصبح ن١ُٝ اسبساز٠ اآبعج      

يًتفاعٌ عٓد شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠. Kcٜعد ايتفاعٌ باعجا يًشساز٠ اذا اخنفطت ق١ُٝ  -5

ٖٛ َعسٚف يف ايتفاعالت ايباعج١ عٓد شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠ ضٝتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت الْ٘ نُا ازبٛاب/ 

.Kcٚبايتايٞ عٓد ادباٙ ايتفاعٌ حنٛ ااتفاعالت تكٌ ق١ُٝ ثابت االتصإ     

تستفع عٓد زفع دزد١ سساز٠ ايتفاعٌ يف ساي١ ايتفاعالت اااص١ يًشساز٠. Kcق١ُٝ  -6

الٕ يف ايتفاعالت اااص١ يًشساز٠ عٓد شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠ ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ اإلَاّ اٟ تصداد  ازبٛاب / 

تصداد بصٜاد٠ تسنٝص ايٓٛاتر. Kcٚإ تسانٝص ايٓٛاتر ٚتكٌ تسانٝص ااتفاعالت      

( فإ االتصإ ٜتذ٘ بادباٙ ااتفاعالت.ng= 1∆شٜاد٠ ايطػط ع٢ً خًٝط َتٛاشٕ ) -7

قُٝتٗا َٛدب١ ٜعين عدد َٛالت ايٓٛاتر انرب ٚعٓد شٜاد٠ ايطػط ٜتذ٘ حنٛ ايعدد االقٌ  اٟ حنٛ ااٛاد ااتفاع١ً. ng∆/ ز 

دور ثانً.2113وزاري تتٛقف بعض ايتفاعالت متاَا بُٝٓا تعٗس تفاعالت أخس٣ ٚنأْٗا َتٛقف١.  -8

ازبٛاب/ ايتفاعالت اييت تتٛقف ٖٞ تا١َ الْ٘ ذندخ اضتٗالى تاّ يًُٛاد ااتفاع١ً مجٝعٗا اٚ أسد َٓٗا اَا اييت   

.تعٗس ٚنأْٗا َتٛقف١ فٗٞ تفاعالت َطتُس٠ بادباٖني ٚصًت اىل ساي١ االتصإ ٚأصبشت ايرتانٝص ثابت١     

تستفع سساز٠ ايتفاعٌ عٓند إضناف١    .  +   SOCl2طاق١ SO2        +    Cl2يف ايتفاعٌ ااتصٕ -  9

SO2 .اىل اشبًٝط

اىل اشبًٝط ٜتذ٘ ايتفاعٌ اىل اشبًنف ٚمبنا إ ايتفاعنٌ َناص ٖنرا ٜعنين إ اشبًفنٞ باعنح SO2الْ٘ بإضاف١ ازبٛاب/ 

اشبًف تستفع اسبساز٠ )) الٕ ن١ُٝ اسبساز٠ ااُتص١ انرب َٔ اسبساز٠ اآبعج١(اىل ٚبايتايٞ بادباٙ ايتفاعٌ 

/ َا ٜأتٞ / عسف4ع

31صقاعد٠ يٞ غاتًٝ٘     -3          2االتصإ ايهُٝٝا٥ٞ ص  -2            2قإْٛ فعٌ ايهت١ً ص -1 









1لث االتزان االٌونًالفصل الثا

اهطادع اهعوٌٛ 

اهصٚػٞ اهلٌٚٚا٢ٚٞاحل٘اًض اهضعٚفٞاهصٚػٞ اهلٌٚٚا٢ٚٞاحل٘اًض اهق٘ٙٞ

حاًض اهلربٙتٚم-1

حاًض اهِرتٙم-2

حاًض اهلٚدزٗكو٘زٙم-3

حاًض اهلٚدزٗبسًٗٚم-4

حاًض اهلٚدزٗٙ٘دٙم-5

حاًض اهبريكو٘زٙم -6

حاًض اهلسًٗٚم-7

حاًض ف٘ق املِػِٚم-8

H2SO4 
HNO3

HCl 
HBr 
HI 
HClO4

H2CrO4 
HMnO4 

حاًض اهلٚدزٗفو٘زٙم-1

حاًض اهلاٙدزٗضٚاُٚم-2

حاًض اهلازبُ٘ٚم-3

حاًض اهفطف٘زٙم-4

حاًض اخلوٚم-5

حاًض اهبِصٗٙم-6

حاًض اهِرتٗش-7

ـ حاًض اهف٘زًٚم8

ـ حاًض اهلربٙت٘ش9

حاًض اهفِٚ٘ي -10

HF 
HCN 
H2CO3 
H3PO4 
CH3COOH 
C6H5COOH 
HNO2 
HCOOH 

H2SO3 
C6H5OH 

اهصٚػٞ اهلٌٚا٢ٚٞاهق٘اعد اهضعٚفٞاهصٚػٞ اهلٌٚا٢ٚٞاهق٘اعد اهق٘ٙٞ

ٓٚدزٗكطٚد اهلاهطَٚ٘-1

ٓٚدزٗكطٚد اهص٘دَٙ٘-2

ٓٚدزٗكطٚد اهبازَٙ٘-3

ٓٚدزٗكطٚد اهب٘تاضَٚ٘-4

ٓٚدزٗكطٚد اهوٚجَٚ٘-5

Ca(OH)2 
NaOH 
Ba(OH)2 
KOH 
LiOH 

االًُ٘ٚا-1

االُٚوني-2

اهبريٙدّٙ -3

ًجٚى اًني-4

ٓٚدزٗكطٚد اهفضٞ-5

NH3 
C6H5NH2 
C5H5N 
CH3NH2 
AgOH 

اتـــــــــــــًالحع

احل٘اًض اهق٘ٙٞ ٓٛ مثاُٚٞ ح٘اًض كٌا ٓ٘ ٗاضح ميلّ حفعٔا ٗاعتباز باقٛ احل٘اًض ضعٚفٞ ٓرٖ احل٘اًض تتفلم -1

ٓ٘ ثابت  (Ka)بػلى تاَ هرا هٚظ هلا ثابت اتصاْ هرا اٜ حاًض ٙعطٟ هٕ ثابت اتصاْ يف امل٘اضٚع اهقادًٞ ٓ٘ حاًض ضعٚف 

احل٘اًض.

ُفظ األًس ِٙطبق عوٟ اهق٘اعد اهق٘ٙٞ اٜ اهق٘اعد اهق٘ٙٞ هٚظ هلا ثابت اتصاْ الُٔا تتفلم بػلى تاَ اٗ باألحس٠ ال -2

ًالحعٞ اْ اغوب اهق٘اعد اهق٘ٙٞ تِتٔٛ ب ) Kbميلّ قٚاع  اٙضا  عدا ٓٚدزٗكطٚد اهفضٞ. OH )هلا كٌا ميلّ

ق٘اعد ق٘ٙٞ RbOHٓٚدزٗكطٚد اهسٗبٚدَٙ٘ ٗاٙضا Mg(OH)2ٓٚدزٗكطٚد املػِطَٚ٘ضِعترب 

( ٓٛ ح٘اًض عض٘ٙٞ ٗهٚطت ق٘اعد كٌا أُا ح٘اًض أحادٙٞ  OHالحغ ِٓان ح٘اًض ضعٚفٞ مت تأغريٓا تِتٔٛ ب ) -3

اهربٗتْ٘. 

اغوب ٓرٖ احل٘اًض ٗاهق٘اعد  حٌِٚا تتأّٙ باملا١ هٚظ غسط كتابٞ املا١ يف املعادهٞ ًباغسٝ تلتب عٌوٚٞ اهتخوى عدا -4

.إلظٔاز اْٙ٘ اهلٚدزٗكطٚداعد اهضعٚفٞ ٙلتب املا١ يف املعادهٞ اهق٘

ِٓان أًالح كجريٝ ذٗباْ ٗاًالح غخٚخٞ اهرٗباْ ٗإعدادٓا كجريٝ ٗاهِ٘عني ًّ ضٌّ ًِٔاج اهدزاضٞ كٚف ُفسق؟ هألًالح -5

حٌِٚا ٙعطٟ يف اهطؤاي اٗ ٙطوب )دلٔ٘ي( فاملوح غخٚح اهرٗباْ. Kspاهػخٚخٞ اهرٗباْ ثابت ٙدعٟ ثابت حاصى االتصاْ



 

 2لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 ملخص لوانٌن الفصل  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الحامض الضعٌف-1
HA             H+  +  A- 

Ka = 
 𝐇+ [𝐀− ]

[𝐇𝐀]متبمً
 

درجة تفكن الحامض = 
+𝐇 عند االتزان 

 

[االبتدائً للحامض ]
 

%لتفكن للحامض = 
[+𝐇]عند االتزان 

[االبتدائً للحامض ]
 X  100% 

 X %100او %لتفكن للحامض = درجة التفكن 
 ]الحامض غٌر المتفكن[=]الحامض االبتدائً[- ]المتفكن[

PKa = - log Ka               Ka = 10 – Pka 

PH = = - log[H+]           [H+] = 10 – PH 

 

 الماعدة  الضعٌفة-2
B +H2O             BH+  +  OH- 

Kb = 
 𝐁𝐇+ [𝐎𝐇− ]

[𝐁]متبمً 
 

درجة تفكن الماعدة = 
−𝐎𝐇 عند االتزان 

 

[االبتدائً للماعدة ]
 

%لتفكن للماعدة= 
−𝐎𝐇 عند االتزان 

 

[االبتدائً للماعدة ]
 X 100% 

 X %100او %لتفكن للماعدة = درجة التفكن 

PKb = - log Kb             Kb = 10– Pkb 

POH = = - log[OH-]    [OH-] = 10– POH 

 

 

 ثابت التأٌن للماء (8
 PH + POH = 14   
Kw = 1 X 10 -14 = [H+] [OH-] 

 

 ( محلول ملح مشتك من لاعدة لوٌة وحامض ضعٌف3

Kh = 
𝐊𝐰

𝐊𝐚
 

 [OH-] =  
 𝑲𝒘 𝐗 𝐂

𝐊𝐚
        [H+] =  

𝐊𝐚  𝐗 𝐊𝐰

𝐂
 

PH =
𝟏

𝟐
 [ PKw + PKa + log C] 

 

 ( محلول ملح مشتك من حامض لوي ولاعدة ضعٌف4

Kh = 
𝐊𝐰

𝐊𝒃
 

[H+] =  
𝐊𝒘𝐗 𝐂

𝐊𝐛
 

PH =
𝟏

𝟐
 [ PKw - PKb - log C] 

 

 ( محلول بفر لمزٌج مكون من حامض ضعٌف وملحه.5

PH =PKa  + log 
[𝑺𝒂𝒍𝒕]

[𝒂𝒄𝒊𝒅]
 

 وعند اضافة حامض لوي الٌه ٌصبح

PH =PKa  + log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭];[𝐇:]

[𝐚𝐜𝐢𝐝]:[𝐇:]
 

 وعند اضافة لاعدة لوٌة الٌه ٌصبح

PH =PKa  + log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭]:[𝐎𝐇;]

[𝐚𝐜𝐢𝐝];[𝐎𝐇;]
 

 ( محلول بفر لمزٌج مكون من لاعدة ضعٌفة وملحها.6

POH =PKb  + log 
[𝑺𝒂𝒍𝒕]

[𝒃𝒂𝒔𝒆]
 

 وعند اضافة حامض لوي الٌه ٌصبح

POH =PKb  + log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭]:[𝐇:]

[𝒃𝒂𝒔𝒆];[𝐇:]
 

 وعند اضافة لاعدة لوٌة الٌه ٌصبح

POH =PKb  + log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭];[𝐎𝐇;]

[𝒃𝒂𝒔𝒆]:[𝐎𝐇;]
 

      (S)( الذوبانٌة 7

B-  +    A+                    AB(s) + H2O 
KSP =[A+][B-]  

S(mol/L) = 
𝐒(𝐠/𝐋)

𝐌(𝐠/𝐦𝐨𝐥)
 

 

 لوانٌن اخرى سابمة مهمة للفصل  -9
 M1V1 =M2V2لانون التخفٌف -أ

 بعد االضافة       لبل االضافة                          

 =Mلانون الموالرٌة   -ب
𝒎

𝑴  𝑿  𝑽(𝑳) 
 

 

 ومنه المانون المهم جدا جدا التالً

m = M   ×  M  ×   V(L) 

 



 

 3لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

 هو مزٌج متجانس من ذوبان المذاب فً المذٌب)الماء(. -: احملهول املائي

 وصنفت المحالٌل على هذا االساس الى صنفٌن
 التوصٌل الكهربائً ى ــــهً المواد التً ٌمكن لمحالٌلها المائٌة المابلٌة عل -:  االلكترولٌتات -1

 مثل كلورٌد الصودٌوم.                    
 دم المابلٌة على ــــــــــــعتكون لمحالٌلها المائٌة هً المواد التً  -:المواد غٌر االلكترولٌتٌة -2

 .مثل السكروز التوصٌل الكهربائً                             

 محالٌلها على التوصٌل الكهربائً سواء كانت منصهرة او على شكل محلول.لابلٌة  
 تكون محصلة الشحنة لمحالٌلها = صفر اي انها متعادلة.  
 عند ذوبانها فً الماء محلولها ٌتضمن اٌونات موجبة وسالبة. 
 وعلى تركٌز االٌونات طبٌعة االٌونات المكونةتعتمد لابلٌتها للتوصٌل الكهربائً على   

 .درجة الحرارةو

 تصنف االلكتروليتات الى صنفين 

وهً االلكترولٌتات التً ٌنتج عند ذوبانها فً الماء محالٌل عالٌة : االلكترولٌتات الموٌة   -1
 ومن االمثلة علٌه .وذلن بسبب تفككها التام فً محالٌلها المائٌة(())علل التوصٌل الكهربائً 

 عملٌة تفكن هذه االلكترولٌتات ٌمكن تمثٌلها بالمعادالت التالٌة 
  HCl                                        H

+
       +      Cl

-
 

H2SO4                                    2H
+
      +      SO4

-2
 

 .الحظ المعادلة من سهم باتجاه واحد اي تفكن تام 

         NaOH                                       Na
+
      +      OH

-
 

         KNO3                                      K
+
         +      NO3

-
 

         Na2SO4                                   2Na
+
     +      SO4

-2
 

 ف٣ات ًّ االهلرتٗهٚتات اهق٘ٙٞ.  3بػلى عاَ ِٓان 

 .ًععٍ االًالح اهرا٢بٞ يف املا١  -3  اهق٘ٙٞ اهق٘اعد -2   احل٘اًض اهق٘ٙٞ  -1



 

 4لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

 ع / كٚف حتطب تساكٚص االُٙ٘ات يف ذلاهٚى االهلرتٗهٚتات اهق٘ٙٞ؟

 ج / حتطب ًباغسٝ ًّ تساكٚص االهلرتٗهٚتات اهق٘ٙٞ كٌا يف االًجوٞ ادُاٖ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
التً ٌنتج عند ذوبانها فً الماء محالٌل  هً االلكترولٌتات : الضعٌفة االلكترولٌتات - 2

)لكونها تتأٌن بشكل محدود فً الماء( ومن االمثلة علٌها عللضعٌفة التوصٌل الكهربائً 
 .AgClوامالح شحٌحة الذوبان مثل  NH3واالمونٌا  CH3COOHحامض الخلٌن

     CH3COOH(aq)                                         H
+

(aq)       +     CH3COO-
(aq) 

     NH3(g)    + H2O(l)                                  NH4
+

(aq)     +     OH-
(aq)      

     HCN(aq)                                                  H
+

(aq)     +     CN-
(aq)   

        AgCl                                                 Ag+
(aq)        +    Cl-

(aq) 

 (1-3مثال ) 
+2

Ba
 

 
-

OH 0.03M  

.  Ba(OH)2 

         Ba(OH)2                                              Ba
+2

(aq)     +    2OH
-
(aq) 

            0.03                                    0                       0    
           -0.03                                 +0.03           2  x (0.03) للتوضٌح 
               0                                      0.03                0.06 

Ba [وعلٌه تركٌز 
+2

 0.03Mفً المحلول =  ] 
OH [تركٌز         

-
 0.06Mفً المحلول =    ] 

( احسب تراكٌز االصناف االٌونٌة فً محالٌل المركبات التالٌة حسب التراكٌز 3-1تمرٌن ) 

 CaCl2من  KOH    3 )0.155 من HBr   2  )0.055Mمن  0.25M(  1المشار الٌها  

 الحـــــــــلول(
1)         HBr                             H+      +      Br -  

       0.25                             0                 0 
          0                             0.25          0.25 

2)       KOH                              K+      +      OH- 
     0.055                            0                 0 
        0                               0.055          0.055  
 

3)      CaCl2                             Ca+2   +     2Cl- 
    0.155                              0                0 
       0                                 0.155         0.310 

 



 

 5لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

Kc =    
[ +][      −]

[       ]
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 -ٌكون كاالتً:حسب نظرٌة برونشتد الحامض والماعدة  كما مر سابما فان تعرٌف 
    .على فمدان بروتون لتكوٌن لاعدة لرٌنة هً المادة التً لها المابلٌة -: الحامض 

 لاعدة لرٌنة  + بروتون                   حامض                   
                .لرٌن ضمحا لتكوٌن بروتون اكتساب على المابلٌة لها التً المادة هً -: الماعدة

 لاعدة + وتونبر                           نلرٌ مضاح                
 
 
 

 لمحلول االمونٌا المخفف. Kc( اكتب التعبٌر الرٌاضً لحساب لٌمة 3-2مثال )

 الجواب / نكتب معادلة تفكن االمونٌا 

       NH3(g)    +  H2O(I)                         NH4
+

(aq)     +  OH
- 

(aq)    

Keq =    
 𝐍𝐇𝟒

+ [𝐎𝐇−  ]

[𝐍𝐇𝟑][𝐇𝟐𝐎]
    

 استنتاجها بالصورة التالٌة تم M  55.55بما ان المذٌب هو الماء الذي له لٌمة ثابتة هً 
                ρ H2O = 1 Kg / L =  1000g / L 

                M (H2O)  = (1 X 2 ) + ( 16 x 1) = 18 g / mol  

                M = 
𝒎(𝒈)

𝑴 (𝒈/𝒎𝒐𝑳)𝒙 𝑽(𝑳)
  = 

𝟏𝟎𝟎𝟎(𝒈)

𝟏𝟖 (𝒈/𝒎𝒐𝑳)𝒙 𝟏(𝑳)
  = 55.55 M 

 وعلٌة سٌكون ثابت االمونٌا كاالتً KCلٌنتج  Keqهذا الثابت مع  ٌدمج 

KC =    
[𝐍𝐇𝟒+][𝐎𝐇−  ]

[𝐍𝐇𝟑]
 

  [H2O]لن نكتب لٌمة  KCوعلٌه ٌجب االنتباه عندما ٌكون الماء هو المذٌب عند التعبٌر عن لٌم 

    فً لانون ثابت االتزان النها لٌمة ثابتة دخلت مع لٌمة ثابت االتزان.

 



 

 6لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

الن عملٌة تفككها فً الوسط المائً تخضع فة تعد الكترولٌتات ضعٌ

 الى حالة اتزان بٌن الجزٌئات غٌر المتفككة واالٌونات الناتجة ٌمكن التعبٌر عنها بواسطة ثابت االتزان.

 المعادلة العامة لتفكن الحوامض الضعٌفة
HA   + H2O                         H3O

+
   +   A

-
 

HA                                  H
+
   +   A

-
 

 وعلٌه عاللة ثابت االتزان ستكون بالصور التالٌة 

Ka =    
[   +][ −  ]

[  ]
  

    = Ka      هذه من سٌعتمد علٌها
[ +][ −  ]

[  ]
 

Ka (a  منacid .وهً تمثل ثابت تفكن الحامض او ثابت التأٌن للحامض الضعٌف )وتعنً حامض 

 .اهق٘اعد اهضعٚفٞحطابٚٞ ملطا٢ى احل٘اًض اهضعٚفٞ ٗ ًالحعات

 نكتب معادلة تفكن الحامض الموي او الماعدة الضعٌفة   -1

B   +   H2O           BH
+
     +   OH

-  
              HA             H

+
  + A

- 
         

 للماعدة. [-OH]للحامض و  +H] [تركٌز اٌونات Xنكتب الفرضٌة من حملٌن فمط حٌث تمثل  -2

B   +   H2O           BH
+
     +   OH

-  
              HA             H

+
  + A

- 
        

    M                              0               0                         M               0        0 
    M – X                       X             X                       M - X           X        X 

 ٌهمل                                                        
 المطروحة بالحاالت التالٌة. Xٌستعمل اسلوب التمرٌب وذلن بإهمال لٌمة  -3

 الخ. ---------  Kb  =10-5  ,10-6او  Kaاذا كانت لٌمة  - أ
 فما تحت . 0.05درجة التفكن او التأٌن =   - ب
 % فما تحت.5النسبة المئوٌة للتأٌن =  -جـ

 )لن نستخدمها فً المنهاج(. Xتستخدم طرٌمة الدستور فً حالة عدم اهمال لٌمة  -4

درجة التفكن =  -5
(تركٌز الجزء المتأٌن ) 

التركٌز االبتدائً للمادة
      

النسبة المئوٌة للتفكن=   -6
(تركٌز الجزء المتأٌن ) 

التركٌز االبتدائً للمادة
   X 100% 

 X  100%وعلٌه النسبة للتفكن = درجة التفكن  
 ]المتأٌن [ - ])االبتدائً(التركٌز االصلً  [تركٌز المتبمً =   -7

 سٌر اتجاه التفاعل دائما امامً. -9
 عدد اٌونات الهٌدروجٌن فً الحامض× للحامض الموي  = تركٌز الحامض  +Hتركٌز  -11

وعلٌه تركٌز الحامض الموي = 
تركٌز 

عدد اٌونات الهٌدروجٌن فً الحامض
 /  نفس االمر للماعدة الموٌة   

عدد مرات التخفٌف =   اٌضا احفظ لانون التخفٌف وهو  -11
  

  
            M2   =

  

عدد مرات التخفٌف
 

 

 لٌس هنان فرق بٌن 

H3O+   
 +Hو  



 

 7لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HCN( احسب تركٌز اٌون الهٌدروجٌن المائً لحامض الهٌدروسٌانٌن  3-2تمرٌن ) 
X 10  4.9له =  Kaو  0.2Mتركٌزه 

-10
 ؟  

HCN                               Hالحــــــل/             
+
       +       CN

-
 

              0.2                                  0                    0 
           0.2 – X                              X                    X  

Ka =    
[𝑯+][𝑪𝑵−  ]

[𝑯𝑪𝑵]
 

                        4.9 X 10 -10 =  
𝑋2

0.2;𝑋
 ٌهمل                 

                                X2 = 0.98  X 10 – 10             بالجذر 
X = 1   X 10 -5  M = [H+] 

 

 واجب / احسب النسبة المئوٌة لتفكن هذا الحامض؟



 

 8لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عدد مرات التخفٌف =   الالحق احفظقبل الدخول الى السؤال   

  

  
=M2او ٌمكن المول  

  

عدد مرات التخفٌف
 

        C6H5OHأحسب تركٌز اٌون الهٌدروجٌن المائً لمحلول الفٌنول  3-3 )تمرٌن ) 

Ka = 1.3  X 10
-10

 بعد تخفٌفه لمئة مرة.ب(    0.2Mالذي تركٌزه   أ (  

. √=  0.51للفائدة       0.2Mأ (     

C6H5OH                C6H5O
-
 +  H

+
 

    0.2                         0           0 
  0.2 – X                     X           X 

1.3  X 10
-10

 = 
 2

0.2; 
 ٌهمل           

X
2
 = 0.26  X 10

-10
 

X = 0.51  X 10
-5

 M = [H
+
] 

 

 

 مرة 100ب( بعد التخفٌف 

C6H5OH                C6H5O
-
 +  H

+
 

    0.002                    0           0 
  0.002 – X               X           X 

1.3  X 10
-10

 = 
 2

0.002; 
 ٌهمل       

X
2
 = 0.26  X 10

-12
 

X = 0.51  X 10
-6

 M = [H
+
] 

 

HF  (Ka = 6.8  X 10( احسب درجة التفكن والنسبة المئوٌة للتأٌن لحامض  3-4مثال ) 
-4

( فً 
 0.01Mب(        0.1Mمحلولهما المائً بتركٌز أ ( 

5-10نالحظ ان ثابت التفكن اكبر من الحـــــــل / 
 لذا نستخدم طرٌمة الدستور 

HF                            Hأ (                
+
       +       F

-
  

                                   0.1                             0                  0 
                                           0.1 – X                                X                  X 

6.8  X 10 -4= 
X2

(0.1;X)
 

X2 = (6.8 X 10-5 ) – (6.8 X 10-4 X) 
X2 + (6.8 X 10-4 X) – (6.8 X 10-5) = 0 

نستعمل طرٌمة الدستور  
;𝒃± 𝒃𝟐;𝟒𝒂𝒄

𝟐𝒂
      

+H [وهً لٌمة تركٌز  M X = 7.91  X 10 -3وبتعوٌض االرلام نحصل على لٌمة  
 وعلٌه ] 

درجة التفكن =  
[𝑯:]

[التركٌز االبتدائً ]
   =

𝟕.𝟗𝟏 𝑿 𝟏𝟎−𝟑

𝟎.𝟏
   =7.91 X 10-2 

X  100 =    %7.91   X 10 -2النسبة المئوٌة = درجة التفكن 
   X  %100     =7.91 % 

+H] [ب( نفس الخطوات النواتج ستكون كاالتً 
  =M  2.29 X 10 -3 

 % 22.9النسبة المئوٌة =      0.229درجة التفكن = 
 



 

 9لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

لكن مرات  10بممدارمرة لل تركٌز اٌون الهٌدروجٌن 100  لو نالحظ فً المثالٌٌن السابمٌن انه حٌنما خفننا التركٌز  

 . مرات 10لو طبمنا لانونها فً الحالتٌن ستزداد درجة التفكن 

 ؟عوى/ بتدفٚف اهرتكٚص  تصداد دزجٞ اهتفلم

 تخفٌف تؤدي الالن عملٌة  

هً الحوامض التً تمتلن ذرة هٌدروجٌن واحدة لابلة للتأٌن  - حادٌة البروتون :احوامض 
 .FH فلورٌن والهٌدر –HCOO3CH امض الخلٌن وٌكون لها ثابت تفكن واحد مثل ح

 
هً الحوامض التً تمتلن  اكثر من ذرة هٌدروجٌن لابلة للتأٌن  - حوامض متعددة البروتون :

وٌكون لها اكثر من  ثابت تفكن  بممدار عدد البروتونات التً تمتلكها مثل حامض االوكزالٌن  
H2C2O4–   حامض الفسفورٌنH3PO4. 

 االوكزالٌن الحظ تفكن حامض 

          H2C2O4                       H
+
    +  HC2O4

-
         Ka = 5.37   X 10

-2
 

          HC2O4
-
                       H

+
     +  C2O4

-2
          Ka = 5.10   X 10

-5
 

 ثالثة تفاعالت تفكن  4PO3Hاما لحامض الفسفورٌن 

          H3PO4                        H
+
    +  H2PO4

-
          Ka = 7.11   X 10

-3
 

          H2PO4
-
                       H

+
    +  HPO4

-2
          Ka = 6.23   X 10

-8
 

          HPO4
-2

                       H
+
    +  PO4

-3
             Ka = 4.80   X 10

-13
 

 ) لماذا(  Ka1 > Ka2 > Ka3نالحظ فً المعادالت اعاله ان  

)) السبب فً ذلن ان االصناف التً تحمل شحنة سالبة تنمص لابلٌتها على فمدان بروتون موجب 

 الشحنة بسبب أزدٌاد التجاذب االلكتروستاتٌكً بٌن اٌونات ذرات الشحنات المختلفة((

 اكرب ٗملاذا؟ ٗبني اٜ خط٘ٝ هلا ثابت تفلم H2SO3/ أكتب ًعادالت تأّٙ حاًض اهلربٙت٘ش 1 / د 92ع ٗشازٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

وتعرف حسب مفهوم برونشتد على انها التً لها المابلٌة على   

.Kb  اكتساب البروتونات ولها ثابت تفكن  
 أشهر المواعد الضعٌفة 

 NH3االمونٌا   -1

  حفظ صٌغة وأسم                          C6H7Nاو   C6H5NH2 االنٌلٌن   -2

 C5H5Nالبرٌدٌن   -3
 CH3NH2مثٌل امٌن   -4

 فً النواتج. ] -OH [فً المعادلة إلظهار H2Oٌعبر عن االتزان االٌونً فً هذه المعادالت بكتابة 
-والمعادلة العامة هً    

B   +   H2O                BH
+
     +   OH 

 .ذرة هٌدروجٌن واحدة فمط تنتمل             

 ع/ أكتب ًعادالت تفلم اهق٘اعد االزبعٞ اعالٖ

    NH3(g)      +  H2O(l)                                     NH4
+

(aq)      +   OH
-
(aq) 

    C6H5NH2 +  H2O(l)                                C6H5NH3
+

(aq)   +   OH
-
(aq) 

    C5H5N    +  H2O(l)                                 C5H5NH
+

(aq)    +   OH
-
(aq) 

    CH3NH2 +  H2O(l)                                 

OH]احسب تركٌز (3-5مثال)
-
ودرجة التأٌن [

الذي  لألمونٌاوالنسبة المئوٌة للمحلول المائً 
1.8X 10لالمونٌا =  Kbعلما 0.2تركٌزه = 

-5
 

. √ للفائدة   = 1.9 

 NH3  + H2O             NH4
+

  +   OH
-
 

   0.2                              0           0 
 0.2 – X                          X          X 

 1.8 X 10
-5

 =    
  2 

0.2; 
 ٌهمل 

X
2
 = 0.36  X 10

-5
   = 3.6   X 10

-6
 

X = 1.9  X 10
-3

 M = [OH
-
] 

             =
 .      − 

 . 
   =9.5 X 10

-3
 

 X 100%النسبة المئوٌة للتأٌن = درجة التفكن 
               0.95%  =9.5 X 10

-3
 X  100 

أحسب درجة التأٌن للمحلول (  3-4تمرٌن )
C6H7N  Kb =3.8 X10المائً لالنٌلٌن 

-10 
 X10-5 6.2 واجب / الناتج  0.1Mوتركٌزه = 

 6.2 =   √ للفائدة

 الحل/ 



 

 11لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

لحامض البروبانوٌن  Kaاذا علمت ان  3 -10: -

C2H5COOH  =1.3 X 10
-5

ما هً النسبة  
 ؟0.65Mالمئوٌة لتفكن الحامض المائً ذو التركٌز

. √ 2.9=للفائدة                           / الحــــــــــــل    

C2H5COOH          C2H5COO
-
 + H

+ 

     0.65                          0           0 
0.65 – X                         X          X 

1.3 X 10
-5

 =    
    

 .  ; 
 ٌهمل 

X
2
 = 0.845 X 10

-5 
 = 8.45 X 10

-6 
M 

X = 2.9 X10
-3

 M = [H
+
] 

النسبة المئوٌة للتأٌن = 
[ : ]

[ االبتدائً
   X 100 % 

       =
 .       − 

 .  
  X 100  =0.45 % 

فً المحلول  NH3ما تركٌز االمونٌا  -: 11-3

من  0.01Mالذي ٌكون فً حالة اتزان مع 
NH4

+
X10 1.2و  

-5
OH]من  

-
علما ان  [

X 10 1.8  ثابت تفكن االمونٌا = 
-5

 ؟
 الحـــــــــل/ 

NH3 +H2O         NH4
+
+OH

-
        

    
   

X                        0.01  1.2X10
-5  

[NH3] =    
   4+ [  −  ]

[  ]
 

[NH3] =    
0.01   1.2  10− 

1.8   10−  

[NH3] =    0.0066  
= 6.6  X 10

-3
 M 

 

 واالسئلة  االثرائية المشابه لهما ) وارد وزاريا( 26و   17مالحظات قبل الدخول الى سؤالي  
وٌطلب ثابت تفكن الحامض او الماعدة او درجة تفكن  فً هذا النوع االسئلة سٌعطً نسبة مئوٌة 

 خطوات الحل ستكون
 Xمن لانون النسبة المئوٌة نجد لٌمة تراكٌز الهٌدروجٌن النهائٌة او الهٌدروكسٌد اي لٌمة  -1

 
سنضع لٌمة تركٌز الهٌدروجٌن او   Xوبالخطوات االعتٌادٌة لكن بدل من نكتب معادلة التفكن  -2

 .الهٌدروكسٌد التً استخرجناها من النسبة المئوٌة او درجة التفكن
 
 اذا كانت درجة التفكن  او النسبة المئوٌة المعطاة هً -3

    فما تحت . 0.05درجة التفكن او التأٌن = 
 % فما تحت.5النسبة المئوٌة للتأٌن =    

 .معلومة   Xاٌضا نستخدم التمرٌب ) االهمال( حتى لو اصبحت لٌمة 
 

اصبح لدٌنا بذلن تركٌز الحامض او الماعدة النهائً  واٌضا التراكٌز النهائٌة لالٌونات وبذلن نستطٌع  -4
 تطبٌك لانون ثابت االتزان للحامض او الماعدة واستخراج لٌمته

 

 

 



 

 12لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

  CH3COOHٌتأٌن حامض الخلٌن -:17-3
بممدار  0.01فً محلوله المائً ذو التركٌز 

 أحسب ثابت تأٌن الحامض؟ 4.2%
 الحــــــــل/ 

النسبة المئوٌة للتأٌن = 
[ :]

عند االتزان

[االبتدائً]
  x 100% 

4.2 =  %
[ :]

[ .  ]
  x 100% 

[H+] = 
 .     .  

   
 =4.2  X10- 4M = H+ تركٌز  X 

 نكتب االن معادلة تفكن الحامض
CH3COOH           CH3COO

-
   +   H

+
 

    0.01                      0                  0 
0.01- 4.2 X10-4        4.2 X 10-4    4.2 X10-4  

 ٌهمل                                           

Ka =   
(4.2   10− )2

[0.01]
 =1.764 X10

-5
 

فالجواب  10-4لماذا اهملنا والمٌمة  نتسأللد  مهمة جدا 1مالحظة
 هذه لٌست لٌمة ثابت التفكن هذه لٌمة التراكٌز عند االتزان.

لمنا بإهمال المٌمة الناتجة فً جهة ٌسار التفاعل الن  :2مالحظة
 لو كانت اكثر لما لمنا باإلهمال . 5%النسبة المئوٌة الل من 

/ أذا علمت ان درجة التفكن المئوٌة  26-3
0.1M  من حامضHCN  =0.01% 

 كم هو ثابت تأٌن هذا الحامض؟ 
 الحــــــــل/ 

النسبة المئوٌة للتأٌن = 
[ :]

عند االتزان

[االبتدائً]
  x 100% 

0.01 =  %
[ :]

[ . ]
  x 100% 

[H+] = 
 .     .  

   
  = 1  X10- 5M = H+ تركٌز  X 

 نكتب االن تفكن الحامض الضعٌف
         HCN            H

+
  + CN

-
 

            0.1             0        0 
     0.1 – 10

-5            
 10

-5
     10

-5 

 ٌهمل                                       
 

 

C6H7N = 2.76 x 10 لالنٌلٌنللمحلول المائً سؤال اثرائً / اذا كانت درجة التفكن 
-5 

 
   M 0.5وتركٌزها االبتدائً 

X10 3.8الناتج سٌكون  الحـــــل/ 
-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

.-H3O+  ٗOHٓ٘ تفاعى كٌٚٚا٢ٛ ٙتٍ فٕٚ اُتقاي اهربٗتْ٘ ًّ جصئ ًا١ اىل جصئ اخس هتلّ٘ٙ اْٙ٘ اهلٚدزَُٗٚ٘ 

 

عملٌة انتمال البروتون من جزئٌة ماء الى جزٌئة ماء اخرى بصورة  البرتنة :
 تلمائٌة وهً مسؤولة عن الصفة االمفوتٌرٌة للماء.

             H2O   +  H2O                 H3O
+
   +   OH

-
 

H2O                Hوٌمكن كتابة المعادلة بصورة أبسط    
+
    +   OH

-
 

  وعلٌه  
 

 -OHمصاحبة دائما لعملية تكوين   +Hبصورة عامة عملية تكوين  
Hوعلٌه تركٌز 

+
OHدائما مساوي لتركٌز  

-
وال متعادال ولد اثبت لفً جزٌئات الماء مما ٌجعل الماء مح 

H]الدراسات الحدٌثة التً أجرٌت على الماء ان تركٌز 
+
X10 1فً جزٌئاته =  [

-7
OH] وكذلن تركٌز

-
] 

ــــــــهـــــــــٌلـــوع   Kw = (10 
-7

)
2
 = 10 

-14
 

كما ذكرنا ان الماء محلول متعادل لٌس حامضً او لاعدي لذا اذا اضفنا الٌه حامض ٌؤدي  -ركز هنا : 
Hذلن الى زٌادة تركٌز اٌونات 

+
OH وحسب لاعدة لً شاتلٌه سٌملل هذا من تركٌز اٌونات  

-
للمحافظة 

 ثابتة والعكس صحٌح. وخالصة المول تكمن فً التعابٌر ادناه Kwعلى كمٌة 
[OH

-
] > [H

+
 المحلول لاعدي.  [

[H
+
] > [OH

-
 المحلول حامضً.  [

Hأذا اراد حساب  -1
+

OHو  
-

 لمحلول حامضً نموم باآلتً 
Hنستخرج تركٌز  - أ

+
Hمن تركٌز الحامض كما تعلمنا من طرق حساب تركٌز  

+
للحامض  

 الضعٌف او الموي.
OHنستخرج  - ب

-
H]من العاللة التالٌة   

+
] [OH

-
]  Kw =  ومن العاللة 

[OH-] = 
  

[ +]
     =   

  −  

[ +]
 

Hأذا اراد حساب  -2
+

OHو  
-

 لمحلول لاعدي نموم باآلتً 
OHنستخرج تركٌز  - أ

-
 من تركٌز الماعدة الموٌة او الضعٌفة  

Hنستخرج  - ب
+

H]من العاللة التالٌة   
+
] [OH

-
]

  
 Kw =

 
 ومن العاللة

[H+] = 
  

[  −]
     =   

  −  

[  −]
 

Hأذا اراد حساب  -3
+

OHمن  
-

Kw  = [Hاو بالعكس من العاللة مباشرة 
+
] [OH

-
] 

 
 

Kw = [H+] [OH-] 
الحظ ان تركٌز الماء لم ٌكتب اٌضا فً الممام 

كون ان تركٌز الماء لٌمة ثابتة لد دخل مع 

 Kwثابت 



 

 14لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

Hأحسب تراكٌز  3-6مثال 
+
OHو   

-
فً  

M0.05  من حامض النترٌنHNO3 ؟ 

 الحــــــــــل /
HNO3                    H

+
   +  NO3

-
 

0.05                               0          0 
   0                             0.05     0.05 

[H
+
] = 0.05 M 

OH]ألستخراج تركٌز 
-
 نستخدم العاللة أدناه [

Kw = [H
+
][OH

-
] 

[OH
-
] = 

  

[ +]
 

[OH
-
] = 

1  10−  

[5   10−2]
  

[OH
-
] = 

10  10−  

[5   10−2]
 = 2  X 10

-13
 M 

Hاحسب تراكٌز اٌونات ( 3-5تمرٌن )
+

المائٌة  
OHفً محلول ٌحتوي اٌونات 

-
 المائٌة بتراكٌز 

 0.01M ( أ
   Kw = [H

+
][OH

-
] 

  [H
+
] = 

  

[  −]
 

[H
+
] = 

1  10−  

[1   10−2]
 = 1  X 10

-12 M  

X 10 5 ( ب
-6

M 
    Kw = [H

+
][OH

-
] 

   [H
+
] = 

  

[  −]
 

   [H
+
] = 

     −  

       −  
 

     [H
+
] = 

      −  

       −  
 

= 2  X 10
-9

 M 

Hمثال اضافً / احسب تراكٌز 
+

OHو   
- 

علما ان ثابت  Bلاعدة ضعٌفة  محلول0.03M فً 
X 10 1.2تفكن الماعدة الضعٌفة  = 

-9 
B +H2O         BHالماعدة الضعٌفة معادلة مالحظة ) 

+ 
+OH

-
   .) 

االجوبة   
[OH]= 6X 10

-6
  

     [H]= 1.6X 10
-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

 والمواضٌع الالحمة PHحسابات فً اللوغارٌتم لبل الدخول الى موضوع األس الهٌدروجٌنً

 .اللوغارٌتم المستخدم فً هذا الفصل اللوغارٌتم االعتٌادي العشري وٌعرف بالصورة التالٌة -1

 

 

 

 الحظ الموانٌن التً تنطبك على اللوغارٌتم -2

a) Log Z  X   Y  = Log Z  + Log Y 
 Log6=0.78و    Log 5 = 0.7علما ان   Log 5  X 6/ جد لٌمة 1مثال

    Log 5  X   6  = Log 5  + Log 6 = 0.7   +  0.78 = 1.48 

X 10-3 7/ جد لٌمة لوغارٌتم  2مثال
 0.845=  7علما ان لوغارٌتم   

       Log 7  X 10
-3

 = Log 7  + Log10
-3

 = 0.845 – 3 = -2.155 

 

b) Log 
 

 
  = Log Z – Log Y 

 Logجد لٌمة /3مثال  
 . 

 . 
 Log3 = 0.477  Log2 = 0.3             علما أن     

Log 
 . 

 . 
  = Log 

  

  
   Log 

 

 
   = Log 3 – Log2 = 0.477 – 0.3 = 0.177 

 وفٌه أس سالب 10الحظ كٌفٌة اٌجاد عدد اساسه  -3

X= 10
-2.32 

 سٌصبح بالصورة التالٌة 4-و 4+نضٌف 3.7ٌعنً لو كان مثال  2لماذا الن العدد االولً  3-و 3+نضٌف لالس 

   X = 10-2.32 +3 -3       X= 100.68 -3  X = 100.68 X 10-3   = 4.79  X 10-3 
فانت تموم بأخذ الرلم الً بجانب اللوغارٌتم  Log4.79 = 0.68مالحظة : سٌزودن بهذه المعلومة فً السؤال 

 وتعوضه عن المٌمة التً ظهرت لن بالسؤال.

10اذا   علمت  ان   Yجد لٌمة  4مثال
-4.54  

 Y=     علما انLog 2.88 = 0.46 

  Y = 10
-4.54 + 5 – 5

 = 10
0.46

 X 10
-5

  = 2.88  X 10 
-5

 

 ونصٌحة لم بحفظها. ) ٌفضل حفظها(المٌم التالٌة أستفد من 

Log 1 = 0 Log 2 = 0.3 Log 3 = 0.477 Log 4 = 0.6 Log 5 = 0.7 

Log 6 = 0.78 Log 7 = 0.845 Log 8 = 0.9 Log 9 = 0.954 Log 10 = 1 

 

 



 

 16لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

Hٌكون عادة التعامل مع التراكٌز الصغٌرة ألٌونات 
+

OHو  
-

 صعب جدا لذا تم التراح  

 )الدالة الحامضٌة( للتعبٌر عن حامضٌة المحلول. PHاالس الهٌدروجٌنً 

 )الدالة الماعدٌة( للتعبٌر عن لاعدٌة المحلول. POHواالس الهٌدروكسٌدي 

 وحسب العاللات التالٌة

 PH     = - Log [H
+
]      = 

 

[ +]
                    [H+] = 10 

-PH    

POH = - Log [OH
-
]      = 

 

[  −]
                    [OH

-
] = 10 

–POH
    

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول ادناه مهم جدا جدا وٌجب حفظه 

 °25Cعند حرارة  POHو  PHجدول ٌوضح طبٌعة المحلول للمٌم المختلفة ل
 طبٌعة المحلول الحالة العامة C°25المٌم عند   

POH > 7 > PH POH > PH ًحامض 

POH =7  =PH POH  =PH متعادل 

POH < 7 < PH POH < PH لاعدي 

 

 

 

 

 POHو  PHأشتك عاللة تربط بٌن لٌمتً 

[H+]  [OH-] =  1  X 10
-14

 

 ناخذ لوغارٌتم طرفً المعادلة

Log[H+]  [OH-] = Log ( 1  X 10
-14

) 

Log[H
+
] + Log [OH

-
] = Log ( 1  X 10

-14
) 

 x –1نضرب طرفً المعادلة 

(-Log[H
+
]) + (-Log [OH

-
]) = - Log ( 1  X 10

-14
) 

PH + POH =14 
 

Hمحلول فٌه تركٌز اٌونات   PH( أحسب لٌمة 3-7مثال ) 
+

 Log 5 =0.7علما ان     0.05 = 

PH= - Log [H
-
] 

PH = -(Log 0.05) 
PH=  -  (Log 5 x 10

-2
 ) 

PH= - (Log 5  + Log10
-2

) 
PH= -(0.7 -2) = 1.3 
 

 مالحظة مهمة جدا

 عاللة عكسٌة. POHو  PHالعاللة بٌن -1

 عاللة عكسٌة. [-OH]و  [+H]العاللة بٌن -2

 عكسٌة. PHطردٌة ومع  POHمع  [+H]عاللة -3

 عكسٌة. POHطردٌة ومع  PHمع  [-OH]عاللة -4

OH
-
 

=POH 
=H+ = PH 



 

 17لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

أحسب لٌم الدالة الحامضٌة ( 3-6) تمرٌن 

 Log 6 = 0.78علما ان  .للمحالٌل االتٌة 
X 10 6 ( أ

-4
M  من حامضHCl 

  الحــــــــــــــــل/
 HCl                       H

+
   +    Cl

-
 

  6 X 10-4                      0               0 
  0                           6X10-4       6X 10-4 
PH= - Log [H

-
] 

PH=  -  (Log 6 X 10
-4

 ) 
PH= - (Log 6  + Log10

-4
) 

PH= - (0.78  + - 4)= 3.22 

محلول  PHأذا علمت ان  3-7 ))تمرٌن 
ما هً موالرٌة  3.32حامض النترٌن = 

 Log 4.76 = 0.68علما ان  ؟المحلول
مالحظة الحامض لوي واحادي البروتون لذلن تركٌز الهٌدروجٌن 

 فً المحلول = التركٌز الموالري لذلن الحامض

 الحــــــــــــل /  

[H
+
] = 10

-PH 

[H
+
] = 10

 – 3.32 + 4 – 4 

[H
+
] = 10

0.68 – 4 

[H
+
] =4.76 X 10

-4
M الحامض موالري وهو نفسها  

 مالحظات عن التمرٌن اعاله
المطلوب تركٌز الحامض ولكونه  كما الحظت كان -1

حامض لوي واحادي البروتون فان تركٌز الهٌدروجٌن 
 هو نفسه تركٌز الحامض .

لكن لو كان الحامض ثنائً البروتون فاننا بعد  -2
استخراج تركٌز الهٌدروجٌن سنطبك هذا المانون 

 الستخراج تركٌز الحامض الموي 

تركٌز الحامض = 
(+ )المستخرج

ددع بروتونات الحامض
 

لحامض  PH/ أذا علمت ان مثال أضافً  
 ما موالرٌة الحامض؟ 1.22الكبرٌتٌن = 

 Log 6 = 0.78علما ان  
[H

+
] = 10

-PH 

[H
+
] = 10

 – 1.22 + 2 – 2 

[H
+
] = 10

0.78 
X 10

 -2 

[H
+
] = 6  X 10

-2
 = 0.06 M  

تركٌز الحامض = 
(+ )المستخرج

عدد بروتونات الحامض
 

وعلٌه تركٌز الحامض = 
0.06

2
  =0.03 M 

 

 H2SO4من حامض  M 0.03  ( ب
 H2SO4                 2H

+
   +   SO4

-2
 

0.03                      0               0 
  0                       0.06          0.03 
PH= - Log [H

-
] 

PH = -(Log 0.06) 
PH=  -  (Log 6 X 10

-2
 ) 

PH= - (Log 6  + Log10
-2

) 

PH = -(0.78 -2) = 1.22 

و  [-OH]و  PHو  [+H]( احسب3-8مثال ) 

POH  لمحلول حامضHCl  0.015تركٌزهM 

 HCl                           H
+
     +   Cl

-
 

  0.015                       0            0 
  0                           0.015     0.015 
[H

+
] = 0.015 = 1.5  X 10

-2
 M  

PH = - Log [H
+
] 

PH= - Log(1.5 X 10
-2

) 
PH =- (Log1.5 + Log10

-2
) 

PH = -(0.18 -2) =1.82 
[H+][OH-]= 10

-14
 

[OH-]= 
      −  

 .      − 
= 

       −  

 .      − 
= 6.7X 10-13M 

PH + POH = 14  
POH = 14- PH = 14 – 1.82 = 12.18 



 

 18لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

H]( احسب3-9تمرٌن ) 
+
OH]و  PHو  [

-
 لمحلول المائً ل POHو  [

 وهل المحلول حامضً ام لاعدي؟ 0.015تركٌز  Ca(OH)2 ـل 
  واجب النتائج ستكون كاالتً

[OH
-
]= 0.03M   [H

+
] = 3.33 X 10

-13
 M 

P0H = 1.52      PH= 12.48 

 Log3.33 = 0.52استفد من هذه المعلومة 

 الحــــــــــــل/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 19لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

 ولماذا POHو  PH( اكمل الجدول التالً وهل هنان عاللة واضحة بٌن  3- 8 تمرٌن ) 

POH PH  ][ OH
-

  ][ H
+

 المحلول 

13.18 0.82 6.67  x 10
-14

 0.15 0.15M   HI 

1.22 12.78 0.06 1.67 x 10
-13

 0.06M  RbOH 

1.4    12.6 0.04 2.5 x 10
-13

 0.02M  Ba(OH)2 

10.47 3.53 3.33  x 10
-11

 0.0003 0.0003  HClO4 

 

 والعكس صحٌح POHللت ال PH عاللة عكسٌة كلما زادت ال POHو PHالعاللة بٌن 

  HI                               H
+
        +    I

-
 

 0.15                             0               0 
  0                             0.15          0.15 
[H

+
] = 0.15  =  15  x 10

-2
 M 

PH = - log[H
+
]   

PH = -( log15 x 10
-2

) 
PH = -( log15 + log10

-2
) 

PH = -( 1.18 - 2) = 0.82    
[H

+
][OH

-
] = 1  x 10 

-14
 

[OH
-
]= 

1   10−  

[ :]
= 

1   10−  

15   10−2=6.67x 10
-14

 

PH + POH = 14  
POH = 14 – PH= 14 – 0.82 = 13.18 

  RbOH                               Rb+     +    OH-
 

 0.06                                    0               0 
  0                                      0.06          0.06 
[OH

-
] = 0.06  =  6  x 10

-2
 M 

POH = - log[OH
-
]   

POH = -( log6 x 10
-2

) 
POH = -( log6 + log10

-2
) 

POH = -( 0.78 - 2) = 1.22    
[H

+
][OH

-
] = 1  x 10 

-14
 

[H+]= 
      −  

[  ;]
 = 

      −  

      − =1.67 x10-13M 

PH + POH = 14  
PH = 14 – POH= 14 – 1.22 = 12.78 

  Ba(OH)2                         Ba+     +    2OH-
 

   0.02                               0               0 
     0                                 0.02         0.04 
[OH

-
] = 0.04  =  4  x 10

-2
M 

POH = - log[OH
-
]   

POH = -( log4 x 10
-2

) 
POH = -( log4 + log10

-2
) 

POH = -( 0.6 - 2) = 1.4    
[H

+
][OH

-
] = 1  x 10 

-14
 

[H+]= 
      −  

[  ;]
 = 

      −  

      − 
 = 2.5 x 10-13M 

PH + POH = 14  
PH = 14 – POH= 14 – 1.4 = 12.6 

  HCIO4                               H+     +    CIO4
-
 

 0.0003                             0               0 
  0                                 0.0003       0.0003 
[H

+
] = 0.0003  =  3  x 10

-4
M 

PH = - log[H
+
]   

PH = -( log3 x 10
-4

) 
PH = -( log3 + log10

-4
) 

PH = -( 0.47 - 4) = 3.53    
[H

+
][OH

-
] = 1  x 10 

-14
 

[OH-]= 
      −  

[ :]
 = 

      −  

      − 
 = 3.33 x 10-11 

PH + POH = 14  
POH = 14 – PH= 14 – 3.53 = 10.47 

Iog 15= 1.18            Iog 4= 0.6              Iog 6 = 0.78            Iog 3 = 0.47     

 



 

 21لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

)  CH3COOHما عدد غرامات ( 3-4سؤال)

M=60g/mol الواجب اضافتها الى )

250mL   من الماء الممطر لٌصبحPH  
 PKaعلما ان  2.7المحلول بعد االضافة 

 Log2 =0.3   Log1.8 =0.26    4.74للحامض =

 الحـــــــــــل/ 

 [H+
] = 10

-PH 

 [H
+
] = 10

 – 2.7 + 3 – 3 

 [H
+
] = 10

0.3 – 3 

 [H
+
] =2 X 10

-3
 M

 
= 0.002M = X 

 
 Ka = 10

-PKa 

 Ka = 10
 – 4.74 + 5 – 5 

 Ka = 10
0.26 – 5 

 Ka =1.8 X 10
-5

  
 
CH3COOH           CH3COO

-
 +  H

+ 

        Y                          0            0 
    Y – 0.002              0.002     0.002 

 ٌهمل                                      

Ka =    
  + [      −  ]

[       ]
 

1.8 X 10
-5

  =    
( .    ) 

[ ]
  

Y  =  
( .    ) 

[ .      − ]
 = 

(       − )

[ .      − ]
 

  Y = 0.22 M ًتركٌز الحامض االبتدائ 

 نجد كتلة  الحامض من العاللة التالٌة

m =  M(mol/L   X  M(g/mol)   X  V(L) 

 V(L) = 250 ml/1000mL/L =0.25 L 

m=0.22mol/L x 60g/mol  x  0.25(L) 

m = 3.3 g 

(كم هً كتلة هٌدروكسٌد  3-25سؤال) 
الالزم اضافتها  (56g/mol M = (البوتاسٌوم

 ؟PH = 11لتصبح لٌمة  200mlالى 
لاعدة لوٌة  مالحظة هٌدروكسٌد البوتاسٌومالحــــــــــل / 

 = تركٌز الماعدة. [-OH]احادٌة الهٌدروكسٌد لذا بإٌجاد تركٌز 

 PH + POH= 14 
 POH= 14 – PH = 14 – 11 = 3 
 [OH

-
] = 10

-POH
 

 [OH
-
] = 10

-3
 = 0.001 M =[ KOH] 

 نجد الكتلة من هذه العاللة

m(g)= M(mol/L) X M(g/mol)  X V(L)  

V(L) = 
      

       / 
 = 0.2L 

m(g)= 0.001(mol/L) X 56(g/mol X 0.2(L)  

m(g)= 0.0112 g 
كم هً كتلة حامض الكبرٌتٌن  -مثال أضافً )واجب( :

(M= 98g/mol) 350الالزم اضافتها الىml  لتصبح

 g 0.0686ج/ ؟   Log 4 =0.6علما ان PH=2.4 لٌمة

 الحــــــــــــل/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

مع المذٌب المستعمل إلذابتها وغالبا ما تحدث  ٌمصد به تفاعل المادة : التمذوب
 بالمحالٌل المائٌة وتدعى بالتحلل المائً.

 س/ ما الممصود بالتحلل المائً؟ 
+Hج / هو تفاعل المادة المراد اذابتها مع الماء حٌث تتضمن التفاعل مع اٌونات 

-OH.او  
 

 .ًانواع التحلل المائ 
  هنان انواع من التحلل المائً ٌتضمن تفاعل الجذر السالب )الماعدة المرٌنةA

-
( للحامض الضعٌف 

Hمع جزئ الماء لتكوٌن جزئ الحامض غٌر المتفكن مما ٌؤدي الى حدوث اضطراب بٌن اٌونات 
+

 
OHو 

-
OHفً الماء وبالتالً ٌتكون محلول لاعدي نتٌجة زٌادة اٌونات  

-
 )الحظ المخطط ادناه(. 

HA                                   H+   +   A- 
A- +  H+ - OH-                                   HA   +   OH- 

 لذلن ٌصبح المحلول لاعدي. -OHتكون زٌادة من 

 مثال / تفاعل اٌون الخالت مع الماء.

CH3COO- +    H+ - OH-                      CH3COOH +   OH- 
 حامض الخلٌن الضعٌف.      -OHزٌادة من 

  وهنان نوع اخر من التحلل المائً ٌتضمن تفاعل الجذر الموجب )الحامض المرٌنM+
( للماعدة 

الضعٌفة مع جزئ الماء لتكوٌن جزئ الماعدة الضعٌفة غٌر المتفككة مما ٌؤدي الى حدوث 

+Hاضطراب بٌن اٌونات 
-OHو  

+Hفً الماء وبالتالً ٌتكون محلول حامضً نتٌجة زٌادة اٌونات  
  

M+ +  H+ - OH-                                   MOH   +   H+ 
 لذلن ٌصبح المحلول حامضً. +Hتكون زٌادة من 

 مثال / تفاعل اٌون األمونٌوم مع الماء.

NH4
+ +  H+ - OH-                      NH4OH +   H+ 

* حسب مفهوم برونشتد تسلن الماعدة المرٌنة للحامض الموي سلون لاعدة ضعٌفة بٌنما تكون الماعدة المرٌنة 
 .للحامض الضعٌف لاعدة لرٌنة لوٌة ونفس االمر بالنسبة للحوامض

 فً التفاعالت ادناه حدد الحامض المرٌن الموي والضعٌف والماعدة المرٌنة الموٌة والضعٌفة
       CH3COOH  + H2O                        CH3COO

-
     +  H3O

+
 

 لاعدة لرٌنة لوٌة                                                    حامض ضعٌف                                                 

       HCl    +  H2O                                     Cl
-
     +  H3O

+
 

 لاعدة لرٌنة ضعٌفة                                                   حامض لوي                                                 

              NaOH                                       Na
+
     +  OH

-
 

 لرٌن ضعٌف                                                    لاعدة لوٌةحامض                                                  

       NH3  + H2O                                    NH4
+
     +  OH

-
 

 لاعدة ضعٌفة      حامض لرٌن لوي                                                                                                    



 

 22لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  
 

 امالح لمواعد لوٌة وحوامض لوٌة.  -1
 امالح لمواعد لوٌة وحوامض ضعٌفة. -2
 امالح لمواعد ضعٌفة وحوامض لوٌة. -3
 امالح لمواعد ضعٌفة وحوامض ضعٌفة. -4
 

هً االمالح الناتجة من األٌون الموجب للماعدة الموٌة واالٌون السالب للحامض للموي وهو ٌعطً 
الموجبة او السالبة المابلٌة على التفاعل بشكل ملحوظ  )) وذلن الن لٌس الٌوناتهامحالٌل متعادلة 

 مع جزٌئات الماء ((.
 K2SO4و  NaBrو  NaClو  KClمن االمثلة على هذه االمالح 

ٌتكون ملح متعادل مع بعض  الموٌةبصورة عامة ان التمى احد الجذور للحوامض الموٌة مع احد الجذور للماعدة 
 لتحدد جذور الحوامض الموٌة والمواعد الموٌة()راجع بداٌة الملزمة االستثناءات 

 

 NaOHمع لاعدة لوٌة  HClألنه ملح متعادل ناتج من تفاعل حامض لوي  ج/
               HCl  +  NaOH                                   NaCl    +  H2O 

 لذلن لٌس ألٌوناته الموجبة او السالبة على التفاعل بشكل ملحوظ مع جزٌئات الماء.
 

عند أذابة هذا النوع من األمالح ٌكون المحلول ذو صفة لاعدٌة دائما بسبب لابلٌة األٌون السالب 
+Hللملح العائد للحامض الضعٌف التفاعل مع أٌونات 

فً الماء لتكوٌن الحامض الضعٌف وبالتالً  

 -OHتحصل زٌادة فً اٌونات 
 هر الصفة الماعدٌة للمحلول ومن االمثلة على هذه األمالحفتظ

 KCN – HCOOK – CH3COONa  بصورة عامة ان التمت جذور المواعد الموٌة مع جذور

 الحوامض الضعٌفة .
 / عند ذوبان ملح خالت الصودٌوم فً الماء ٌتكون ملح لاعدي؟2علل

لذا فعند تفاعله مع الماء ستتفاعل اٌونات وحامض ضعٌف لاعدة لوٌة ألنه ملح مشتك من ج/   
Hالخالت السالبة )لاعدة لرٌنة لوٌة( مع اٌونات 

+
وبذلن تنمص اٌونات  CH3COOHلتكوٌن  

H
+

OHوسٌصبح هنان فائض فً اٌونات  
-

 وٌصبح المحلول لاعدي. 

     CH3COONa                         
H2O

               Na
+    +  CH3COO

- 

           H2O                                              زٌادة)  )OH
-    +       H+                CH3COOH    

 2003؟ ٗشازPHٜيف املا١ تصداد قٌٚٞ  HCOOK/ عِد ذٗباْ ًوح ف٘زًات اهب٘تاض3َ٘ٚعوى

 ج/ 
 



 

 23لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

 وصف التحلل المائً ألٌون الخالت بالمعادلة التالٌة. ٌمكن
       CH3COO

-
  + H2O                                  CH3COOH     +  OH

- 

 والتعبٌر عنه ٌكون Khثابت االتزان لهذا التفاعل بثابت التحلل المائً ٌرمز له  وٌدعى

Kh = 
[       ][  −]

[      −]
هنا المعادلة اكتب  . 

 لوانٌن التحلل المائً لملح مشتك من لاعدة لوٌة وحامض ضعٌف.

PKh = PKw – PKa Kh = 
  

  
        

[H
+
] = 

         

 
 [OH

-
] = 

        

  
   

Kh = 
[  −] 

 
 PH =

 

 
 [PKw + PKa + Log C] 

 

  حٌث ان

Kh    ًثابت التحلل المائ Kw  = 14-10ثابت الحاصل االٌونً للماء و
 

PKw  ٌمثل سالب لوغارٌتم لٌمةKw  وهو لٌمة

 14ثابتة= 

C  تركٌز ملح الحامض غٌر المتحلل )التركٌز =

 االبتدائً للملح(

PKa   ٌمثل سالب لوغارٌتم لٌمةKa PKh  ٌمثل سالب لوغارٌتم لٌمةKh    

 الحاالت التً نعرف فٌها ان هذا الملح لاعدي.
 -فورمننات  –خننالت  –مننن الصننٌغة الكٌمٌائٌننة لننه او مننن اسننمه وخاصننة ان بنندأ بهننذه االسننماء نترٌننت  -1

 اللٌثٌوم. -البارٌوم  -البوتاسٌوم  -الكالسٌوم  -فلورٌد وغالبا ٌنتهً بهذه االسماء الصودٌوم  –سٌانٌد 
 . 7الل من  POHفانه ملح لاعدي او  7أكثر من  PHحٌنما ٌمول له  -2
-OH]  [أذا كانت -3

7-10من  < 
 فأنه ملح لاعدي. 

 فانه سؤال ٌخص ملح لاعدي. Kaحٌنما ٌعطً فً السؤال لٌمة  -4

 .عاللة عكسٌة Kaو  Khالعاللة بٌن  للتنوٌه

 جذر الحامض واسمه الحامض الضعٌف واسمه

NO2نترٌت   HNO2حامض النتروز
- 

CH3COO خالت CH3COOHحامض الخلٌن 
-

 

HCOO فورمات HCOOH حامض الفورمٌن
-

 
CNسٌانٌد  HCNحامض الهٌدروسٌانٌن 

-
 

Fفلورٌد  HF وفلورٌنحامض الهٌدر
- 



 

 24لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

   اهطادع اهعوٌٛ  
 

 النوع الثانً من االمالحامثلة وتمارٌن 

أذا علمت  NaCOO3CHمــــــا لٌمة ثابت التحلل المائً لملح خالت الصودٌوم  (10-3) مثال  

X 10  1.8 = ثابت تفكن حامض الخلٌن ان
-5

 ؟
 ملح خالت الصودٌوم مشتك من لاعدة لوٌة وحامض ضعٌف لذا ٌحسب ثابت   الحـــــــــــــــــل /

 تحلله من العاللة التالٌة.                     

   Kh = 
  

  
    = 

1    10 −  

1.8    10−     =  
10    10 −  

1.8    10−    = 5.6  X 10 
-10

 

فً   0.01Mتركٌزه  NaCOO3CHلملح خالت الصودٌوم  PHأحسب لٌمة  (11-3) مثال 

X 10  1.8 =علما ان ثابت تفكن حامض الخلٌن   °25C  حرارة
-5

 Log1.8 =0.26 ان علما ؟

 من العاللة التالٌة PHالحـــــــــــل/ الملح مشتك من حامض ضعٌف ولاعدة لوٌة ٌحسب له 

PH = 
 

 
 [PKw + PKa + Log C] 

PKw = - Log Kw = -(log 10
-14

) = 14 
PKa=- Log Ka =-(log 1.8 X 10

-5
)=-(Log 1.8 + Log10

-5
) =-(0.26 -5)=4.74 

LogC = Log 0.01 = Log 10
-2

 = -2 

PH = 
 

 
[14 + 4.74 - 2] = 8.37 

 KCNأحسب تركٌز اٌون الهٌدروكسٌد للمحلول المائً لملح سٌانٌد البوتاسٌوم (10-3تمرٌن)

0.1M  ((Ka HCN =4.9 X 10تركٌزه     
-10

. √  =1.43هل المحلول حامضً ام لاعدي؟      
 HCNوحامض ضعٌف    KOHالملح مشتك من لاعدة لوٌةالحــــــــل/             

[OH-]= 
        

  
 =        −       − 

 .      −  =         −    

 .      −   =√ .        ; =1.43x10
-3

M 

X 10 5له وثابت التحلل الماائً لاه=  PH = 12(( لتر من محلول احد االمالح مثال أضافً))
-5

 
 ما عدد موالت الملح فً المحلول؟

 المحلول لاعدي PH > 7بما ان الحـــــــــــل /   

Kh = 
  

  
            Ka = 

  

  
 = 

      −  

       −  = = 
       −  

       −  = 2  X 10-10 

PH +POH = 14               POH = 14 – PH  POH = 14 – 12 =2  
OH = 10

-POH 
 = 10

-2 
M 

[OH+]    = 
        

  
                 10-2 = 

  −        

  نربع الطرفٌن     −      

           10-4  = 
  −      

       −                C = 
  −         −  

  −  = 2M = تركٌز الملح 

[M] = 
 

 
                       n =  M X V = 2mol/ L   X  1L = 2mol 



 

 25لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  
 

 النوع الثالث : امالح لمواعد ضعٌفة وحوامض لوٌة.
هذا النوع من األمالح ٌكون المحلول ذو صفة حامضٌة دائما بسبب لابلٌة األٌون الموجب  عند أذابة

-OHللملح العائد للماعدة الضعٌفة التفاعل مع أٌونات 
فً الماء لتكوٌن الماعدة الضعٌفة وبالتالً  

 +Hتحصل زٌادة فً اٌونات 
 فتظهر الصفة الحامضٌة للمحلول ومن االمثلة على هذه األمالح

 NH4Cl – NH4Br – C5H5NHCl  بصورة عامة ان التمت جذور المواعد الضعٌفة مع جذور

 الحوامض الموٌة .

 مثال توضٌحً/ 

                 NH4Cl                        
H2O

                  NH4
+    +     Cl- 

                 H2O                                                       OH-    +       H+ زٌادة من                   
 NH4OH 

 علل/ عند ذوبان ملح نترات االمونٌوم فً الماء ٌتكون ملح حامضً؟
ألنه ملح مشتك من لاعدة ضعٌفة وحامض لوي لذا فعند تفاعله مع الماء ستتفاعل اٌونات ج/   

-OHاالمونٌوم الموجبة )حامض لرٌن لوي( مع اٌونات 
وبذلن تنمص اٌونات  NH4OHلتكوٌن  

OH-
+Hوسٌصبح هنان فائض فً اٌونات  

 وٌصبح المحلول حامضً. 

                    NH4NO3                  H2O                   NH4
+    +     NO3

- 
                     H2O                                                     OH-    +       H+ زٌادة من    

 ؟PHتمل لٌمة  C5H5NHClعلل/ عند ذوبان ملح كلورٌد البٌرٌدٌوم 
 ج/
 
 
 

 لاعدة ضعٌفة وحامض لوي.لوانٌن التحلل المائً لملح مشتك من 

PKh = PKw – PKb Kh = 
  

  
 

Kh = 
  + 

 

 
 [H

+
] = 

        

  
 

PH =
 

 
 [PKw – PKb - Log C] 

 .حامضًالحاالت التً نعرف فٌها ان هذا الملح 
 -كلورٌاد  –كبرٌتاات  –من الصٌغة الكٌمٌائٌة له او من اسامه وخاصاة ان بادأ بهاذه االساماء نتارات  -1

 االنٌلٌن .  -البٌرٌدٌوم  -كرومات وغالبا ٌنتهً بهذه االسماء االمونٌوم  –برومٌد 
 . 7أكبر من  POHفانه ملح حامضً او  7الل من  PHحٌنما ٌمول له  -2
+H]  [أذا كانت -3

7-10من  < 
 فأنه ملح حامضً. 

 فانه سؤال ٌخص ملح حامضً. Kbحٌنما ٌعطً فً السؤال لٌمة  -4



 

 26لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 

 وتمارٌن النوع الثالث من االمالحامثلة 

علما ان ثابت   2M .0تركٌزه  Cl4NHلملح كلورٌد االمونٌوم  PHأحسب لٌمة  (21-3) مثال 

X 10  1.8 =تفكن االمونٌا 
-5

 Log1.8 =0.26    .Log 2 = 0.3 ان علما ؟
 من العاللة التالٌة PHالحـــــــــــل/ الملح مشتك من حامض لوي ولاعدة ضعٌفة ٌحسب له 

PH =
 

 
 [PKw - PKb - Log C] 

 PKw = - Log Kw = -(log 10
-14

) = 14 
PKb = - Log Kb = -(log 1.8 X 10

-5
) = -(Log 1.8 + Log10

-5
) = -(0.26 -5)=4.74 

LogC = Log 0. 2 = Log 2 X 10
-1

 = (Log2 + Log10
-1

) =0.3 – 1 = -0.7 

PH = 
 

 
[14 - 4.74 + 0.7] = 4.98 

   5M .0تــــــــــركٌزه  3NO4NHلملــــــــــــح نترات االمونٌوم  POHأحسب لٌمة  (11-3تمرٌن)

 PKb  NH3 = 4.74  ؟ علما انLog5 = 0.7 

 من العاللة التالٌة PHالحـــــــــــل/ الملح مشتك من حامض لوي ولاعدة ضعٌفة ٌحسب له 

PH =
 

 
 [PKw – PKb - Log C] 

 PKw = - Log Kw = -(log 10
-14

) = 14 
PKb = 4.74 
LogC = Log 0. 5 = Log 5 X 10

-1
 = (Log5 + Log10

-1
) =(0.7 – 1) = -0.3 

                                  PH = 
 

 
[14 - 4.74 + 0.3] = 4.78 

 PH + POH = 14                     POH = 14 – PH = 14 – 4.78 = 9.22 

 PH=5فً نصف لتر من الماء الممطر كً تصبح  NH4Cl/ ما عـــــــــــــدد موالت  أضافًمثال 

 Kb   لNH3  =1.8 X 10
-5

 ؟ 

 الجواب / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 27لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 اسئلة الفصل الخاصة بالتمذوب

 (  فً المحالٌل االتٌة هل ٌكون المحلول حامضً او لاعدي او متعادل ولماذا؟3-3سؤال )
 ولاعدة ضعٌفة.حامض لوي ألنه مشتك من حامضً محلول              NH4Cl ( أ

 ولاعدة لوٌة.حامض لوي محلول متعادل ألنه مشتك من           Na2SO4 ( ب
 ولاعدة لوٌة.حامض ضعٌف ألنه مشتك من لاعدي محلول    CH3COONaج( 

 ولاعدة لوٌة.حامض ضعٌف ألنه مشتك من لاعدي محلول                CaF2د(  
 ولاعدة لوٌة.حامض لوي محلول متعادل مشتك من              MgCl2هـ( 

 .ولاعدة لوٌةحامض لوي محلول متعادل مشتك من                  KClو( 

OHو  PH(  أحسب لٌمة 3-16سؤال )
-

 لمحالٌل االمالح االتٌة ؟ 

1) 0.1M  سٌانٌد الصودٌومNaCN 
Ka = 4.9 x 10

-10
 , Log4.9 = 0.7 

 PHحساب  -:  اوال الجواب / 
 وعلٌه الملح مشتك من لاعدة لوٌة وحامض ضعٌف

PH= 1/2[PKw +PKa + Log C] 
PKw = - Log Kw = -(log 10

-14
) = 14 

PKa = - Log Ka = -(log 4.9 X 10-10) = 
 -(Log 4.9 + Log10-10) = -(0.7-10) =9.3 
LogC = Log 0. 1 = Log 10

-1
 = -1 

PH= 1/2[14 +9.3 - 1] = 11.15 

 

OH]حساب  -ثانٌا :    
-
 من هذا المانون [

[OH-] = 
        

  
 

[OH]= 
1   10 −     10− 

4.9   10−  = 
10   10 −    

4.9   10−   

[OH-]=√ .        ;  =1.43 X10-3M 

2) 0.25M االمونٌوم نترات. Kb =1.8X10-5 
Log  2.5 =0.4 , Log1.8 = 0.26 

 PHالجواب / اوال حساب 
 لوي وعلٌهوحامض  ضعٌفةالملح مشتك من لاعدة 

PH= 1/2[PKw -PKb - Log C] 
PKw= -Log Kw =-(log 10

-14
) = 14 

PKb = - Log Kb = -(log 1.8 X 10-5) = 
 -(Log 1.8 + Log10-5) = -(0.26-5) =4.74 
LogC =Log 0. 25 = Log 2.5 X10

-1
  

  =(Log2.5 + Log10-1) =( 0.4 – 1)=-0.6 
PH= 1/2[14 - 4.74 + 0.6] = 4.93 

 

 [-OH]ومن ثم  [+H]نجد اوال  [-OH]ثانٌا/ إلٌجاد 

[H+] = 
        

  
 

[H+]= 
       −      .     − 

 .      − = 
 .       −    

 .      −  

[H+]=√ .       ;10 =1.18 X10-5M 

[OH-] = 
       −  

 .       −  = 8.5  X 10-10 M 

  NaNO3ملح نترات الصودٌوم 0.5 ( 3

لذا ال ٌعانً اي تحلل  وحامض لويلاعدة لوٌة الملح مشتك من الجواب / 
10و    PH= 7مائً وٌكون محلوله المائً متعادل 

-7
 = [OH

-
] 

 

 



 

 28لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  
 

تملٌل تفكن االلكترولٌت الضعٌف والناتجة من أضافة الكترولٌت لوي  هً ظاهرة
 ٌحوي أحد اٌونات االلكترولٌت الضعٌف فً نفس المحلول.

 .مالحظات عن االيون المشترك
  فكرة االٌون المشترن هً محلول مائً ٌحوي مذابٌن أحدهما االلكترولٌت الضعٌف واالخر

H]االلكترولٌت الضعٌف لكن لٌسالكترولٌت لوي ٌحوي اٌون ٌشترن به مع 
+
OH]او  [

-
]. 

 سوف نمتصر فً دراستنا لالٌون المشترن على نوعٌن هما 
 احد امالحه.ضعٌف ٌضاف الٌه حامض المركب االساسً  -1
 أحد امالحها.ٌضاف الٌها  لاعدة ضعٌفةالمركب االساسً  -2

 الموي ستؤدي الى زٌادة فً تركٌز االٌون المشترن بٌن االلكترولٌتن  ان اضافة االلكترولٌت
H]لذا سٌؤدي الى حدوث خلل فً عملٌة االتزان وسٌمل تركٌز 

+
 .[-OH]و [

 خطوات حل مسائل األٌون المشترن.
H]نكتب معادلة تفكن االلكترولٌت الضعٌف)حامض او لاعدة( ونجد تركٌز  -1

+
OH]او  [

-
اذا طلب  [
 ما التأثٌر على تركٌزهما او نجد درجة التفكن او النسبة المئوٌة حسب منطوق السائل.

 بعد أستخراج ))المطلوب(( نموم بالخطوات التالٌة. -2
( Xنكتب معادلة تفكن االلكترولٌت الضعٌف من جدٌد لكن بدل ما نفرض التغٌر فً التراكٌز ) - أ

 (.X`)سنفرض 
ولٌت الموي وٌفضل ان ٌكون هنان ترتٌب للمعادلتٌن بحٌث ٌوضع نكتب بعد ذلن تفكن االلكتر - ب

 (.ان التفكن لاللكترولٌت الموي سٌكون تاماالٌون المشترن فً المعادلتٌن أحدهما أسفل االخر ) 

 الحظ المخطط التالً

                                     HA                                  H+     +   A- 
 M                                       0              0)ٌعطى بالسؤال او تعطى معلومات توصلنا الٌه(  
                                           M- X`                                  X`             X` 

                                      YA                                 Y+     +   A- 
           M2                                     0              0)ٌعطى بالسؤال او تعطى معلومات توصلنا الٌه(  
  M2          M2            نفس المٌمة               0                                             

 ٌهملبعد هذا سٌكون لانون ثابت تفكن الحامض بالصورة التالٌة.               

                            Ka = 
( 2+  ) 

 

( ;  )
 

    ٌهمل                                            

                               Ka = 
  ( 2)

( )
                                     X` = 

        

 2
 

 



 

 29لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

من ملح خالت الصودٌوم  g (0.1mol) 8.2ما التأثٌر الذي تحدثه أضافة ( 3-13)مثال 
H على تركٌز اٌون mol/L 0.1الى لتر من محلول حامض الخلٌن تركٌزه 

+
عند حرارة  

25C°علما ان Ka(CH3COOH)= 1.8  X 10
-5

. √ 1.3 = للفائدة      
H]نجد اوال تركٌز / الحـــــــــــــل

+
 للحامض لبل أضافة خالت الصودٌوم. [

                              CH3COOH                     CH3COO
-    

 +        H
+
 

                                   0.1                                   0                    0 
                               0.1 – X                                 X                   X 

Ka =    
  + [      −  ]

[       ]
 

                       1.8 X 10
-5 = 

 2

(0.1; )
 ٌهمل              

           X
2
   =  1.8   X  10

-6
             X = 1.3    X  10

-3
 M = [H

+
]  

Hاالن نحسب تركٌز أٌون 
+

 فً محلول الحامض بعد أضافة خالت الصودٌوم 

                             M = n = 0.1 M   الن الحجم لتر واحد 
                          CH3COOH                         CH3COO

-    
   +     H

+
 

                                             0.1                                      0                          0 
                                         0.1 – X`                                 X`                          X` 
                           CH3COONa                       CH3COO

-    
   +  Na

+
 

                                             0.1                                      0                           0 
 0.1                        0.1                                       0         ٌهمل                                

                                         Ka = 
(0.1 +    ) 

 

(0.1;  )
 

                            X` = 
       . 

 . 
  = Ka = 1.8 X 10

-5
 M = [H

+
] 

 لد انخفض بعد أضافة ملح خالت الصودٌوم وهذا بسبب نمصان تفكن حامض الخلٌن [+H]نالحظ ان تركٌز  

 مالحظات عن السؤال اعاله والسؤال الالحك.
( فمط ٌساوي المٌمة عندما ٌكون تركٌز المضاف = تركٌز Kbاو)  (Ka)لٌس دائما التركٌز الجدٌد = لٌمة الثابت -1

 الحامض او الماعدة الضعٌفٌن.
 .M = n / Vلو تمت االضافة الى أكثر من لتر فان تركٌز المضاف ٌحسب اوال وفك لانون الموالرٌة  -2
من الممكن ان ٌطلب ما التأثٌر الذي تحدثه اضافة الملح على درجة التفكن او النسبة المئوٌة وٌكون حل السؤال  -3

نطبك لانون الدرجة او النسبة المئوٌة لبل االضافة -OHاو [+H] لخطوات لكن عند الوصول الى تركٌزفً نفس ا
 وبعد االضافة مع االنتباه الى ان التركٌز االبتدائً هو نفسه فً الحالتٌن ما ٌتغٌر هو التركٌز عند االتزان.

لٌس شرط ان ٌعطً المضاف بعدد الموالت او التركٌز وانما ٌعطٌه بالغرامات وٌعطً له الكتلة المولٌة وعند ذلن  -4

 = M   جاد تركٌزه نطبك المانون التالًالٌ
 ( )

 ( /   )     
 

 
 



 

 31لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

من ملح كلورٌد االمونٌوم الى لتر  mol 0.5( ما هو التأثٌر الناتج من أضافة 3- 12تمرٌن ) 
Kb = 1.8  X 10على درجة تفكن الماعدة   M 0.1واحد من محلول االمونٌا تركٌز 

-5
 

 .التفكن لبل أضافة الملحنحسب درجة الحــــــــــل/ 
                                NH3+  H2O                     NH4

+    
 +            OH

-
 

                                  0.1                                 0                        0 
                            0.1 – X                                X                        X 

Kb =    
    + [  −  ]

[   ]
 

                       1.8 X 10
-5 = 

 2

(0.1; )
 ٌهمل              

           X
2
   =  1.8   X  10

-6
             X = 1.3    X  10

-3
 M = [0H

-
]  

 = درجة التفكن  
عند االتزان [−  ]

االبتدائً[   ]
 = 

1.3    10− 

0.1
 =   

 
 نحسب درجة التفكن بعد أضافة الملح 

                                            M للملح = n = 0.5  الن الجحم لتر واحد 

                                          NH3+  H2O                     NH4
+     +            OH-

 

                                             0.1                                  0                        0 
                                         0.1 – X`                             X`                        X` 
                                          NH4Cl                              NH4

+     +             Cl- 
                                             0.5                                  0                        0 
     0.5                      0.5                                    0        ٌهمل                               

                                         Kb = 
(0.5 +    ) 

 

(0.1;  )
 

                                X` = 
 .       −       − 

 . 
  = 3.6  X 10

-6
M 

 = درجة التفكن 
عند االتزان [−  ]

االبتدائً[   ]
 = 

 .       − 

 . 
 =  3.6  X 10-5 

 نالحظ ان درجة تفكن الماعدة لد للت نتٌجة نمص تركٌز اٌون الهٌدروكسٌد عند االتزان

نفس هذا التمرٌن اعاله لد ورد وزارٌا لكن بتغٌر بسٌط انه لم ٌعطً المعلوم للمضاف مول ولكن   -مالحظة :
 بالغرامات واعطى الكتلة المولٌة له لذا حساب تركٌز المضاف ٌكون باالعتماد على هذا المانون اعطاه

                                                M = 
 ( )

 ( /   )     
 

             

 

1.3  X 10-2 



 

 31لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

ذلو٘ي ًا٢ٛ ًلْ٘ ًّ ًصٙج حلاًض ضعٚف ًع احد اًالحٕ اٗ قاعدٝ ضعٚفٞ ًع احد  ذلو٘ي بفس :

عِد أضافٞ كٌٚٞ صػريٝ  PHاًالحٔا ٗٙلْ٘ هلرا املصٙج اهقابوٚٞ عوٟ ًقاًٗٞ االع اهلٚدزٗجٚين 

 ًّ حاًض قٜ٘ اٗ قاعدٝ ق٘ٙٞ. 

 محلول بفر ٌكون نوعٌن

 

PH = PKa  + Log 
[    ]

[    ]
 

 

POH = PKb  + Log 
[    ]

[    ]
 

 حاالت محلول بفر
 ) حامض ضعٌف وملحه( الى محلول بفر اضافة الحامض الموي  (1

CH3COOH                   CH3COO                   حظ المعادالت التالٌةال
-
 +H

+ 
CH3COONa                 CH3COO

-
 + Na

+
  

    HCl                                 Cl
-
    + H

+  

Hالمؤثر هو الحامض الموي الذي ٌطلك اٌونات 
+

فٌزداد تركٌزها وبالتالً سٌؤدي الى ترجٌح  
فٌزداد تركٌز الحامض وٌمل تركٌز الملح بممدار االضافة  التفاعل الخلفً حسب لاعدة لً شاتلٌه

 وسٌكون المانون لهذه الحالة بالصورة التالٌة.
 
 

 

 ) حامض ضعٌف وملحه( ة الى محلول بفرالموٌ الماعدةاضافة  (2
             +CH3COOH                   CH3COO- + H  الحظ المعادالت التالٌة 

  CH3COONa                 CH3COO- + Na+                  H2O  
        NaOH                          Na+    + OH-  

OHالتً تطلك اٌونات  NaOHالمؤثر هو الماعدة الموٌة 
-

Hوتتحد مع اٌونات  
+

الصادرة من  
H]النتاج الماء اي ٌمل تركٌز الحامض الضعٌف 

+
وحسب لاعدة لً شاتلٌه ٌترجح التفاعل  [

 االمامً فٌمل تركٌز الحامض وٌزداد تركٌز الملح بممدار االضافة وٌكون المانون كاالتً
 
 

PH = PKa  + Log 
[𝑺𝒂𝒍𝒕];  𝑯+ 

[𝒂𝒄𝒊𝒅]: [𝑯+]
 

PH = PKa  + Log 
[𝑺𝒂𝒍𝒕]: [𝑶𝑯−]

[𝒂𝒄𝒊𝒅]; [𝑶𝑯−]
 



 

 32لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

وضاح كٌاف ٌحاافظ محلاول بفاري مكاون مان حاامض ضاعٌف  س وزاري / وفك لاعدة لً شااتلٌه
 ب ( أضافة لاعدة لوٌة الٌه.أ( اضافة حامض لوي الٌه  وملحه على أسه الهٌدروجٌنً عند

 .الجواب/ العبارتين في الصفحة السابقة اللتان تبدأن بكلمة المؤثر.
 اضافة الحامض الموي الى محلول بفر ) لاعدة ضعٌفة وملحها( (3

NH3+H2O                   NH4  الحظ المعادالت التالٌة 
+ + OH-                 

          NH4Cl                  NH4
+ + Cl-                 H2O     

        HCl                           Cl-  + H+  

التً ستتفاعل مع اٌونات الهٌدروكسٌد  [+H]سوف ٌطلك اٌونات  HClعند أضافة حامض 
OH] [لتكوٌن الماء  وبالتالً ٌمل تركٌز

-
وٌترجح التفاعل االمامً للماعدة للتعوٌض عن النمص 

 فٌمل تركٌز الماعدة وٌزداد تركٌز الملح بمدر االضافة. لالحاص
 
 

 

 (اوملحه ةضعٌف لاعدةالى محلول بفر )  ةالموٌ الماعدةاضافة  (4
NH3+H2O                   NH4  الحظ المعادالت التالٌة 

+ + OH-                 
          NH4Cl                  NH4

+ + Cl-     

        NaOH                     Na     + OH-  

-OH] [التً تؤدي الى زٌادة فً اٌونات [-OH]عند أضافة الماعدة  سوف ٌطلك اٌونات 
وٌترجح 

التفاعل الخلفً لتعوٌض لزٌادة الحاصلة حسب لاعدة لً شاتلٌه للماعدة للتعوٌض عن النمص 
 فٌمل تركٌز الملح بمدر االضافة. لالحاص

 
5)  

 

 لوانٌن اخرى تخص لانون بفر 

   
 
 

 

 مالحظات 
 .ضمن نطاق محدود ال تسمح بتجاوزه PHللمحافظة على لٌمة بفر تستعمل كثٌر من اجسامنا محلول  -1

بٌنما ال تؤدي اضافة نفس الكمٌة  من  +Hعند اضافة كمٌة صغٌرة من حامض لوي الى الماء تزداد تراكٌز  -2

فً محلول بفر ال ٌبمى حرا فً  +Hوالسبب ان اٌون الحامض الى محلول بفر) حامض وملحه( زٌادة ملحوظة 
 بل تبمى ثابتة. PHالمحلول حٌث ٌتفاعل مع اٌون الحامض الضعٌف وبذلن ال تنخفض لٌمة  

POH = PKb  + Log 
[𝑺𝒂𝒍𝒕]: [𝑯+]

[𝒃𝒂𝒔𝒆]; [𝑯+]
 

POH = PKb  + Log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭]; [𝐎𝐇−]

[𝐛𝐚𝐬𝐞]: [𝐎𝐇−]
 

[H
+
] = Ka  X  

[𝒂𝒄𝒊𝒅]

[𝒔𝒂𝒍𝒕]
 

[OH
-
] = Kb  X  

[𝒃𝒂𝒔𝒆]

[𝒔𝒂𝒍𝒕]
 



 

 33لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 بفراالمثلة والتمارٌن واسئلة الكتاب الخاصة بمحلول 
Hأحسب تراكٌز ( 3-14مثال )

+ 
 0.2Mحامض الخلٌن و  M 0.1لمحلول مكون من  PHو  

 Ka = (CH3COOH) = 1.8  X 10خالت الصودٌوم علما ان 
-5

 Log 9 = 0.954علما ان   
 المحلول محلول بفر مكون من حامض ضعٌف وملحه وعلٌه الحـــــــــل/

[H
+
] = Ka  X  

[    ]

[    ]
 

[H
+
] = 1.8 X 10

-5
 X  

[ . ]

[ . ]
 =0.9 X 10

-5
 =9 X 10

- 6
 M 

PH= - Log [H
+
] 

PH = -(Log 9X10 
-6

) 
PH=  -  (Log 9 X 10 

-6
 ) 

PH= -(0.954 -6) = 5.046 

لمحلول ٌحتوي  PHاحسب لٌمة (3-13تمرٌن )

NH3  0.15بتركٌزM  وNH4Cl 0.3بتركٌزM 

ذو االمونٌاااا محلاااول   PHولاااارن النتٌجاااة ماااع
 (PKb =4.74 Log1.6=0.2علما ان )0.15M تركٌز

Log2= 0.3) ) ( =1.6)    (Log 1.8 =0.26 √ .   ) 
 بفر لاعدة ضعٌفة وملحهاالمحلول االول محلول / الحــل

POH = PKb  + Log 
[    ]

[    ]
 

POH = 4.74  + Log 
[ .  ]

[ .  ]
 

POH = 4.74  + Log 2 
POH=4.74 +0.3 = 5.04 
PH + POH = 14 
PH= 14 - POH = 14 - 5.04= 8.96 

 .فمطاالمونٌا المحلول الثانً محلول 

NH3  + H2O                  NH4
+   +   OH- 

0.15                          0   0 
0.15 –X                            X             X 

 PKbاعتماد على  Kbٌجب حساب 

Kb = 10
-PKb 

Kb= 10
-4.74 +5 -5 

Kb = 10
0.26

 X 10
-5

 
Kb = 1.8   X 10

-5 

 3- 13)تكملة تمرٌن )

 Kb = 
  

( .  ; )
 

1.8  X 10 
-5

= 
  

( .  ; )
 

X
2
 = 0.27  X 10

-5
 

X
2
 = 2.7  X 10

-6
 

X = 1.6 X 10
-3

 M=[OH
-
] 

POH= - Log [OH
-
] 

POH = -(Log 1.6X10
-3

) 
POH=  -  (Log 1.6 +Log 10

-3
 ) 

POH= -(0.2 -3) = 2.8 
PH + POH = 14 
PH= 14 - POH  
PH = 14 – 2.8  = 11.2 
∆ PH = PH2 – PH1 
∆ PH = 11.2 – 8.96 =2.24 

 
 
 

 بطرٌمة اخرى PHحساب 

                          PH = PKa  + Log 
[𝒔𝒂𝒍𝒕]

[𝒂𝒄𝒊𝒅]
 

PH = -(log1.8 X10-5 ) + Log 
[𝟎.𝟐]

[𝟎.𝟏]
 

PH=4.74 +0.3=5.04 
 

فً محلول  PHفً محلول االمونٌا كانت اكبر من  PHفكر لماذا  

 االمونٌا والملح الحامضً سوٌة.



 

 34لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

الى  M 10تركٌزه  HClمن حامض  1mlبعد أضافة  PHأحسب لٌمة  (3-16ال) ــمثــ
وخالت 0.1M لتر من محلول بفر مكون من حامض الخلٌن تركٌزه 

  PKa = 4.74   Log8.1= 0.91علما ان  0.1Mالصودٌوم تركٌزها 

 ان المضاف هو حامض الهٌدروكلورٌن ٌحسب له التركٌز الجدٌد بعد اإلضافة/ للحا

V2 = 1L  X 1000 ml/L = 1000 ml 
   V1M1= V2M2 

M2 = 
      

  
 = 

         

       
 = 0.01 =[H

+
] 

ضعٌف من معلومات السؤال هذا النوع هو اضافة حامض لوي لمحلول بفر مكون حامض 
 وملحه ولانونه بالصورة التالٌة

PH = PKa  + Log 
[    ];   + 

[    ]: [ +]
 

PH = 4.74  + Log 
( .  ); ( .  )

( .  ): ( .  )
 

PH = 4.74  + Log 
 .  

 .  
 

PH = 4.74  + Log 0.81 
PH = 4.74  + Log 8.1 x10

-1
 

PH = 4.74  + (Log 8.1 +Log10
-1

) 
PH = 4.74  + (0.91 -1) 
PH= 4.74 –(0.09)=4.65 

خطوات حل هذا نوع 
 من المسائل.

(ان حجم الحامض الموي 1
او الماعدة الموٌة المضاف 
سٌتغٌر وبالتالً سٌتغٌر 
تركٌزهما وعلٌه ٌجب أٌجاد 
التركٌز الجدٌد بعد االضافة 

 باستخدام هذه العاللة

V1 M1     =   V2 M2 
  االضافةلبل        بعد االضافة       

=  V2المفروض ان  (2

حجم الحامض+حجم محلول 
ولكن اذا كان حجم  بفر

 المضاف صغٌر جدا 

فتهمل  5mlالى  1mlمن 

هو  V2هذه االضافة وٌكون 

 نفسه حجم المحلول.
( بعد االنتهاء من أٌجاد 3

تركٌز المضاف نحدد اي 
نوع من االنواع االربعة 
 ونطبك له المانون المناسب.

و الماعدة ( الحامض ا4
المضاف تركٌزهما الجدٌد 
هو من سٌعوض مكان 

[H+]  او[OH-]  ًف

 المانون المناسب
 

فً محلول حامض الخلٌن ( ما تركٌز 3-14تمرٌن )
ٌحوي اضافة الى الحامض ملح خالت الصودٌوم بتركٌز 

0.3M  علما ان لٌمةPH  و    4.31للمحلول تساوي
Ka= 1.8 X 10-5 

Log 1.8 =0.26    Log0.37 = -0.43 

 المحلول بفر من حامض ضعٌف وملحهالحـــــــــل/ 

PH = PKa  + Log 
[    ]

[    ]
 

PKa = - (Log Ka)= - (Log 1.8 x 10-5) 
PKa = - (Log 1.8 + Log 10-5) 
PKa = - (0.26 x - 5)=4.74 

4.31 = 4.74  + Log 
[ . ]

[    ]
 

-0.43 = Log 
[ . ]

[    ]
 

Log 0.37 = Log 
 . 

[    ]
 

[acid] = 
 . 

 .  
 = 0.81 M 

( ماذا ٌجب ان ٌكون تركٌز كلورٌد 3-15مثال )
 0.1Mفً محلول ٌحتوي امونٌا تركٌز االمونٌوم 
 PH = 9 (PKb NH3 =4.74.)لتكن لٌمة 

Log 1.8 =0.26      
 الحـــــــل/ المحلول بفر من لاعدة ضعٌفة وملحها

 POHالى   PHلذا ٌجب التحوٌل من            
PH + POH = 14 
POH = 14 – PH  
POH = 14 – 9 = 5 

POH = PKb  + Log 
[    ]

[    ]
 

5 = 4.74 + Log 
[    ]

[    ]
  

0.26 = Log 
[    ]

 . 
 

Log 1.8 = Log 
[    ]

 . 
 

[    ] = 1.8 X0.1 =0.18 mol/L 

 مالحظة مهمة
بما ان كلورٌد 
االمونٌوم ملح 
حامضً لذا ٌجب ان 

 POHٌتم التعامل مع 
لذا لمنا   PHو لٌس 

 بعملٌة التحوٌل 
 



 

 35لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 PHاحسب لٌمة  (3-15تمرٌن ) 
 0.1Mوكلورٌد االمونٌوم بتركٌز  0.1Mاالمونٌا بتركٌز للتر من محلول بفر مكون من أ( 

ونالش  PHثم احسب التغٌر فً  M 10تركٌز   H2SO4من  1ml اضافة ب( لنفس المحلول لكن بعد
 PKb = 4.74     Log 1.5 = 0.18علما ان النتٌجة 

 ولانونه سٌكون بالصورة التالٌة اوملحه ةضعٌف لاعدة المحلول مكون من  الحـــل / ( أ

POH = PKb  + Log 
[    ]

[    ]
 

POH= 4.74 + Log 
0.1

0.1
 

POH = 4.74 
PH + POH = 14 
PH  = 14 - POH  
PH = 14 – 4.74 = 9.26 

 
 حـــــل فرع ب(ان المضاف هو حامض الكبرٌتٌن الموي وٌحسب له التركٌز بعد االضافة 

V2 = 1L  X 1000 ml/L = 1000 ml 
   V1M1= V2M2 

M2 = 
      

  
 = 

         

       
 =0.01 M [H2SO4] 

     H2SO4                2H
+
    +   SO4

-2 

0.01                 0            0 
   0                  0.02        0.01 

POH = PKb  + Log 
[    ]:   + 

[    ]; [ +]
 

POH = 4.74  + Log 
( . ): ( .  )

( . ); ( .  )
 

POH = 4.74  + Log 
 .  

 .  
 

POH = 4.74  +Log1.5 
POH = 4.74 + 0.18 = 4.92 
PH = 14 – 4.92 = 9.08 
∆PH = 9.08  - 9.26 = - 0.18 

لد للت  وهذا ٌعنً ان تركٌز  PHنالحظ لٌمة  -المنالشة:
-OH  لد لل بسبب

اتحادها مع اٌونات 
+H  المادمة من الحامض الموي. 

 

 



 

 36لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

الالزم اضافتها الى لتر ( M= 82g/molخالت الصودٌوم )احسب كتلة ملح  (3-12السؤال ) 

 PH = 4.74للحصول على محلول بفر تكون لٌمة حامض الخلٌن من  0.125Mواحد من محلول 

 PKa=4.74علما ان 

 الحـــــــــــل/ ٌمكن حساب التركٌز الموالري للملح من هذه العاللة

PH = PKa  + Log 
[    ]

[    ]
 

4.74 = 4.74  + Log 
[    ]

[0.125]
 

4.74 – 4.74 =  Log 
[    ]

[0.125]
 

Log1 =  Log 
[    ]

[0.125]
 

[salt] = 0.125 X 1 = 0.125M 
 نستخرج كتلة الملح من هذه العاللة التالٌة  

m(g)= M(mol/L) X M(g/mol)  X V(L) 

m(g)= 0.125(mol/L) X 82(g/mol)  X 1(L) = 10.25 g 

 NH3ناتج من مزج  PH= 9أذا كانت هنان حاجة لتحضٌر محلول بفر ذو  (3-14السؤال ) 

كم ٌجب ان تكون النسبة بٌن  NH4Clمع 
    + 

[   ]
؟ PKb= 4.74علما ان  

Log1.82 =0.26
 

 POHالمحلول ناتج من لاعدة ضعٌفة وملحها لذا ٌجب أٌجاد لٌمة الحـــــــــــل/ 
  PH  + POH = 14 
  POH= 14- PH  = 14 – 9 = 5 

P0H = PKb  + Log 
[    ]

[    ]
 

5 = 4.74  + Log 
[   +]

[   ]
 

Log 
[   +]

[   ]
 = 5 - 4.74 

Log 
[   +]

[   ]
 =0.26 

Log 
[   +]

[   ]
 =Log1.82 

 

انتبه جٌدا فً حل االسئلة على النوع 

وعلى الدالة فكما الحظت فً هذا 

السؤال اعطى لاعدة وملحها ولكن 

لهذا تم تحوٌلها الى  PHاعطى 

POH .وٌمكن ان ٌحدث العكس 



 

 37لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 HNO2حامض النتروز ما لٌمة االس الهٌدروجٌنً لمزٌج بفري مكون من  -أ( 3-13سؤال )  

 Ka=4.5 X 10-4 علما ان 0.15M بتركٌز NaNO2الصودٌوم ونترٌت  0.12Mبتركٌز 

 (Log1.84 = 0.265ــ )    Log4.5 = 0.65   -  (Log1.25 = 0.1 )) للفائدة ) 
 الحـــــــــل/ المحلول بفر ناتج من حامض ضعٌف وملحه

 PH = PKa  + Log 
[    ]

[    ]
 

PKa = -(Log Ka) 
PKa = -(Log 4.5 X 10

-4
) 

PKa = -(Log 4.5 +Log 10
-4

) 
PKa = -(0.65 X -4)=3.35 

PH = 3.35  + Log 
[0.15]

[0.12]
 

PH = 3.35  + Log 1.25 
PH = 3.35  + 0.1= 3.45 

من هٌدروكسٌد الصودٌوم كتله  1.0gالمحلول الناتج بعد أضافة  PHأحسب لٌمة  ( ب
 الى لتر واحد من محلول بفر 40g/molالمولٌة 

 اوال نجد تركٌز الماعدة وبما ان المضاف بالغرامات نجده من هذه العاللة.

                         M = 
 ( )

 ( /   )     
 =   

  ( )

  ( /   )     
  0.025 M 

 ان المضاف هو لاعدة لوٌة الى محلول بفري حامض ضعٌف وملحه وعلٌه المانون سٌكون

  PH = PKa  + Log 
[    ]: [  −]

[    ]; [  −]
 

PH = 3.35  + Log 
[ .  ]: [ .   ]

[ .  ]; [ .   ]
 

PH = 3.35  + Log 
( .   )

( .   )
 

PH = 3.35  + Log  .    
PH=3.350 +0.265=3.615   

 

 

 

  

 طرق وهً 3مالحظات : ٌمكن اٌجاد تركٌز الحامض او الماعدة المضافة ب 

)ٌكون على االغلب رلم كبٌر( نطبك لانون االضافة الحجمٌة حٌنما ٌعطً المضاف بالحجم والموالري-1
 M1V1 = M2V2التخفٌف 

 االضافة الغرامٌة حٌنما ٌكون المضاف بوحدة الغرام وتعطى كتلته المولٌة نجد تركٌز من هذا المانون   -2

M= 
(𝒎)

 𝑴 𝑿 𝑽(𝑳)
 

 اذا اعطى المضاف تركٌز موالري برلم صغٌر جدا ولم ٌذكره حجمه ٌطبك هذا الرلم مباشرة-3
 



 

 38لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 500الواجب اضافتها الى ( M=53.5g/mol)   أحسب كتلة كلورٌد االمونٌوم

ml  0.15من محلول M  لجعل لٌمة امونٌا PH = 9 علما انKb(NH3) = 1.8 X10-5   Log 1.8 =0.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الواجب اضافتها  KCN(M=65g/mol) البوتاسٌوم سٌانٌدموالت ملح غرامات وما عدد مثال اثرائً / 

 PKa =9.3علما ان  POH = 7.7لجعل  الهٌدروسٌانٌنحامض  2M .0من  400mlالى 
 g   0.00008mol 0.0052الجواب= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 39لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 التخفٌف او ما ٌعرف باالضافةبمالحظات عن االسئلة المتعلمة 

 انواع فً المنهاج تخص اسئلة التخفٌف وهً 3ـ هنان 1
 النوع االول اضافة حامض او لاعدة لوٌٌن او ضعٌفٌن الى حجم معٌن من الماء - أ

 خطوات حل النوع االول
الحامض او الماعدة + حجم الماء ولكن ان كان المضاف حجم للٌل  حجموهو  V2نحسب   -1

 V2جدا فنعتبر حجم الماء هو 
 )لبل االضافة(V1 M1 = V2M2 )بعد االضافة(   نطبك لانون التخفٌف المعروف   -2

نجد المطلوب من السؤال بالخطوات  المعطى بالسؤال اٌجاد التركٌز الجدٌد لاللكترولٌت بعد -3
 للموي او الضعٌف.لاللكترولٌت  السابمة المعروفة

  لاعدة لوٌة.الى حامض لوي النوع الثانً اضافة  - ب
 مع حامض لوي؟لاعدة لوٌة لمحلول ناتج من مزج  PHكٌفٌة حساب 

 بعد االضافة وبالصورة التالٌة  V2نحسب  -1

V2 =  V)حامض(   +  V)لاعدة( 
      M1V1( المعطى فً السؤال ) الحامض  =  M2 V2          سٌتكون لدٌنا تركٌز الحامض الجدٌد   
     M1V1( المعطى فً السؤال ) الماعدة   =  M2 V2           سٌتكون لدٌنا تركٌز الماعدة الجدٌد 

بعد حساب التراكٌز الجدٌدة لكل من الحامض الماعدة نكتب معادلة تفكن الحامض والماعدة ومنهما   -2
H]نستخرج تراكٌز ال 

+
OH]و     [

-
 وننمص التركٌز االكبر من التركٌز األصغر. [

OH]اذا كان ال  -3
-
  علما ان الحساب ٌكون للمتبمً من  PHومنه ال  POHهو االكبر نحسب ال  [

[OH
-
H]اما اذا كان ال [

+
H]والحساب ٌكون للمتبمً من  PHهو األكبر نحسب ال   [

+
]. 

 وٌنتهً حل السؤال PH=7اذا كانت التراكٌز متساوٌة نمول المحلول متعادل و  -4

 )حامض او لاعدة(الى الكترولٌت لوي )حامض او لاعدة(جـ ـ النوع الثالث اضافة الكترولٌت ضعٌف
 خطوات حل هذا النوع 

 )حامض اولاعدة(مع الكترولٌت ضعٌف  )حامض او لاعدة(الكترولٌت لويلمحلول ناتج من مزج  PHكٌفٌة حساب 
 )V2 = V )حامض+  )V ) لاعدة     بعد االضافة وبالصورة التالٌة V2نحسب  -1

      M1V1( المعطى فً السؤال ) الحامض  =  M2 V2          سٌتكون لدٌنا تركٌز الحامض الجدٌد   
     M1V1( المعطى فً السؤال ) الماعدة   =  M2 V2           سٌتكون لدٌنا تركٌز الماعدة الجدٌد 

 بعد حساب التراكٌز الجدٌدة نمارن بٌنهما   -2
الضعٌف وتراكٌز الحامض والماعدة اذا كانت متساوٌة سٌتكون لدٌنا ملح تابع لاللكترولٌت  - أ

 C اللكترولٌتًحٌث سٌكون تركٌز الملح استختفً نهائٌا وبذلن سنطبك لانون التمذوب المناسب 
 مساوي لتركٌز الحامض او الماعدة وٌفضل كتابه معادلة.

هو االكبر سٌختفً تركٌز الضعٌف  تااللكترولٌاذا كانت مختلفة وسٌكون فً منهاجنا دائما   - ب
  ملح تابع لاللكترولٌت الضعٌفااللكترولٌت الموي نهائٌا وسٌصبح لدٌنا محلول مكون من 

 (تركٌز االلكترولٌت الضعٌف)والمتبمً من  (تركٌزه مساوي لتركٌز االلكترولٌت الموي)
 اي محلول بفر ٌطبك علٌه لانون بفر المناسب. 



 

 41لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 حل اسئلة الفصل الخاصة بالنوع االول / اضافة حامض او لاعدة الى ماء

 للماء عند اضافة الى لتر منه المحالٌل التالٌة PHفً لٌمة  جد ممدار التغٌٌر( 3-2سؤال)

1 – 1mL  منHCl  10تركٌزه M 
عند اضافة الحامض للماء سٌمل تركٌزه وٌحسب 

 تركٌزه الجدٌد وفك هذه العاللة 

V(H2O) = 1L  X 1000 ml/L = 1000mL 
M1 V1 = M2 V2 

M2 = 
    

 2
   

 = 
10     1

1000
 = 0.01  M 

    HCl                 H
+
      +     Cl

- 

     0.01                   0                   0 
       0                     0.01               0.01 
[H

+
] = 0.01 M = 1  X 10

-2 M 

PH= - Log [H
+
] 

PH=  -  Log (1 X 10
-2

 ) 
PH = 2 
PH (H2O) = 7 
∆PH = PH2 – PH1 
∆PH = 2 – 7 
∆PH =  – 5 

2 – 1mL  منNaOH  10تركٌزه M 
عند اضافة الماعدة للماء سٌمل تركٌزها وٌحسب تركٌزها 

 الجدٌد وفك هذه العاللة 

V(H2O) = 1L  X 1000 ml/L = 1000mL 
M1 V1 = M2 V2 

M2 = 
    

 2
   

 = 
10     1

1000
 = 0.01  M 

    NaOH             Na
+
     +   OH

-
 

     0.01                  0                 0 
       0                   0.01               0.01 
[OH

-
] = 0.01 M = 1  X 10

-2 M 

POH= - Log [OH
-
] 

POH=  -  Log (1 X 10
-2

 ) 
POH = 2 
PH = 14- POH 
PH=14 – 2= 12 
PH (H2O) = 7 
∆PH = PH2 – PH1 
∆PH = 12 – 7 
∆PH =   5 

من  13.6Mمن  1mlلمحلول نتج من تخفٌف االس الهٌدروجٌنً ( احسب لٌمة  3-28سؤال) 
  Log1.36 = 0.133علما ان الى لتر من الماء.   HClحامض 

 بما انه تم تخفٌف الحامض ٌحسب له التركٌز الجدٌدالحــــل / 
V(H2O) = 1L  X 1000 ml/L = 1000mL 

M1 V1 = M2 V2           M2 = 
    

 2
     = 

13.6     1

1000
 = 0.0136 = 1.36 X10

-2
 M 

    HCl                       H
+
      +        Cl

-
 

     1.36 X10
-2

               0                   0  
       0                          1.36 X10

-2
       1.36 X10

-2
 

PH= - Log [H
-
]  

PH=  -  (Log 1.36 X 10
-2

 ) 
PH= - (Log 1.36  + Log10

-2
) 

PH = -(0.133 – 2) = 1.867 



 

 41لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 لوٌةلاعدة  الى لوي  / اضافة حامض الثانًاسئلة الفصل الخاصة بالنوع 

 الى 0.1Mتركٌزه HClمن 10mlلكل من المحالٌل المحضرة باضافةPHما لٌمة(3-6سؤال)

1- 10ml  منNaOH  0.1تركٌزهM 
 نحسب تركٌز الحامض الجدٌد بعد االضافة/ الحل

  V2 =  VHCl  + VNaOH 

  V2 =  10ml  + 10ml = 20ml 

  M1V1(HCl)لبل االضافة = M2V2 (HCl) بعد االضافة 

 

  M2   = 
    

 2
 

 

   M2   = 
0.1    X  10   

20   
 = 0.05M 

 
 نحسب تركٌز الماعدة الجدٌد بعد االضافة

 M1V1(NaOH)لبل االضافة = M2V2 (NaOH) بعد االضافة 

  M2   = 
    

 2
 

 

   M2   = 
0.1    X  10   

20   
 = 0.05M 

بمنننا ان الحنننامض لنننوي والماعننندة 
لوٌننة وبعنند التخفٌننف اصننبحا بنننفس 
التركٌننننز هننننذا ٌعنننننً ان المحلننننول 

 متعادل اي ان لٌمة 

PH =7 

2- 15ml  منNaOH  0.1تركٌزهM 
 نحسب تركٌز الحامض الجدٌد بعد االضافة/ الحل

  V2 =  VHCl  + VNaOH 

  V2 =  10ml  + 15ml = 25ml 

  M1V1(HCl)لبل االضافة = M2V2 (HCl) بعد االضافة 

  M2   = 
    

 2
 

   M2   = 
0.1    X  10   

25   
 = 0.04M 

 نحسب تركٌز الماعدة الجدٌد بعد االضافة
 M1V1(NaOH)لبل االضافة = M2V2 (NaOH) بعد االضافة 

  M2   = 
    

 2
 

   M2   = 
0.1    X  15   

25   
 = 0.06M 

نالحظ ان تركٌز الماعدة اكبر من تركٌز الحامض وعلٌه  
بعد حساب المتبمً  PHٌكون المحلول لاعدي وٌحسب له 

 حٌث -OHمن تركٌز 

[OH
-
OH]= المتبمً [

-
]  - [H

+
] 

[OH
-
 0.02M= 0.04 – 0.06 = المتبمً [

POH= - Log [OH
-
] 

POH= - Log 0.02 
POH=  -  Log 2 X 10

-2
  

POH = - (Log 2 +Log 10
-2

 ) 
POH = - (0.3 - 2 ) 
POH = 1.7 
PH = 14- POH 
PH=14 – 1.7= 12.3 

 

 



 

 42لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

من  0.2Mمن  mL 26لمحلول ناتج من مزج  PHأحسب لٌمة  3-24)سؤال )
 Log5 =0.7   ؟ HClمن حامض  0.1من  50mLمع  هٌدروكسٌد الصودٌوم

  )V2  =  V)حامض+   )V )لاعدة                                   / الحــــــــــل
=  50 + 26 = 76 mL 

 M1V1 = M2V2نحسب التركٌز الجدٌد للحامض                 

                         M2 =  
    

  
   =  

 .        

  
  =  0.066  M  

  M1V1 = M2V2نحسب التركٌز الجدٌد للماعدة                   

                         M2 =  
    

  
   =  

 .        

  
  =  0.068  M  

H]االن نموم بحساب تراكٌز ال 
+
OH]وال  [

-
 بعد المزج ونعمل ممارنة بٌنهما. [

                              HCl                            H
+
   +        Cl

-
 

                            0.066                          0               0 
                               0                            0.066      0.066 

[H
+
] = 0.066M 

                              NaOH                            Na
+
   +        OH

-
 

                            0.068                                 0               0 
                               0                                   0.068      0.068 

[OH
-
] = 0.068M 

[OH
-
OH] =  المتبمً[

-
]  - [H

+
]  

[OH
-
 x 10  2 = 0.002 = 0.066 – 0.068 =  المتبمً[

-3
 M 

[H
+
] = 

      −  

[  −]
  

[H
+
] = 

      −  

[      − ]
  

       −  

[      − ]
 = 5 x 10

-12 
M 

PH = - Log [H
+
]  

PH= -( Log 5  x 10
-12

)               
PH= -( Log 5 + Log 10

-12
)  

PH= - (0.7 – 12) = 11.3 
 

 



 

 43لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 الى 0.1Mتركٌزه HClمن 10mlلكل من المحالٌل المحضرة باضافةPHما لٌمة(3-6سؤال)

3- 10ml  منNH3  0.1تركٌزهM 
 نحسب تركٌز الحامض الجدٌد بعد االضافة/ الحل

  V2 =  VHCl  + VNH3 

  V2 =  10ml  + 10ml = 20ml 

  M1V1(HCl)لبل االضافة = M2V2 (HCl) بعد االضافة 

  M2   = 
    

  
 

   M2   = 
 .             

     
 = 0.05M 

 نحسب تركٌز الماعدة الجدٌد بعد االضافة
 M1V1(NH3)لبل االضافة = M2V2 (NH3) بعد االضافة 

  M2   = 
    

  
 

   M2   = 
 .             

     
 = 0.05M 

نالحظ ان تركٌز الحامض الموي مساوٌة لتركٌز الماعدة 
 الضعٌفة وعلٌه المحلول الناتج هو ملح حامضً فمط 

 NH3   + HCl             NH4Cl 
 0.05      0.05                 0 
     0            0                0.05 

 ٌنطبك علٌه المانون التالً

 PH =
 

 
 [PKw  - PKb – LogC] 

PKw = - LogKw = -Log10
-14

 =14 

PKb = - LogKb  
= -(Log1.8 X 10

-5
) 

PKb
 
= - (Log1.8 +  Log10

-5
) 

PKb = -(0.26 -5) =4.74 
5x10=0.05 =[الملح]

-2 
M 

Log C =Log 5 x 10
-2

 
Log C =Log 5 +  Log10

-2
 

Log C   = 0.7 – 2 = -1.3 

PH =
 

 
 [14  - 4.74 + 1.3] 

PH = 5.28 

4- 15ml  منNH3  0.1تركٌزهM 
 نحسب تركٌز الحامض الجدٌد بعد االضافة/ الحل

  V2 =  VHCl  + VNH3 

  V2 =  10ml  + 15ml = 25ml 

  M1V1(HCl)لبل االضافة = M2V2 (HCl) بعد االضافة 

  M2   = 
    

 2
 

   M2   = 
0.1    X  10   

25   
 = 0.04M 

 الجدٌد بعد االضافةنحسب تركٌز الماعدة 
 M1V1(NH3)لبل االضافة = M2V2 (NH3) بعد االضافة 

  M2   = 
    

 2
 

   M2   = 
0.1    X  15   

25   
 = 0.06M 

 تركٌزاكبر من الماعدة الضعٌفة  تركٌزنالحظ ان  
الحامض الموي وعلٌه المحلول المتكون هو محلول بفر 

 مكون الملح المتعادل والمتبمً من الماعدة الضعٌفة

 NH3   +  HCl             NH4Cl 
 0.06         0.04                 0 
 0.02            0                      0.04 

 ٌنطبك علٌه المانون التالً

 POH = PKb + Log
[    ]

[    ]
 

PKb = - LogKb  
= -(Log1.8 X 10

-5
) 

PKb
 
= - (Log1.8 +  Log10

-5
) 

PKb = -(0.26 -5) =4.74 
.  =[الملح]       

 M 0.02 =[الماعدة] 

POH = 4.74 + Log
 .  

 .  
 

POH = 4.74 + Log  
POH = 4.74 +0.3=5.04 

PH = 14-POH =14-5.04=8.96 

 حى االض٣وٞ اخلاصٞ باهِ٘ع اهجاهح 



 

 44لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

محلول ناتج  PHكم ستكون لٌمة  /3-22سؤال
 50mlمع  0.2M NaOH من 20mlمن مزج 

  CH3COOHمن  0.1Mمن 
x 10 1.8للحامض =  Ka علما ان

-5
 

 نحسب تركٌز الحامض الجدٌد بعد االضافة/ الحل
  V2 =  VCH3COOH  + VNaOH 

  V2 =  50ml  + 20ml = 70ml 
M1V1(CH3COOH)لبل االضافة = M2V2 (بعد االضافة 

  M2   = 
    

  
 

 M2   = 
 .             

     
 = 0.071M 

 نحسب تركٌز الماعدة الجدٌد بعد االضافة
 M1V1(NaOH)لبل االضافة = M2V2 (NaOH) بعد االضافة 

  M2   = 
    

  
 

  M2   = 
 .             

     
 = 0.057M 

اكبر من تركٌز  الضعٌفالحامض  تركٌزنالحظ ان 
الماعدة الموٌة وعلٌه المحلول المتكون هو محلول بفر 

 الملح الماعدي والمتبمً من الحامض الضعٌف من مكون
CH3COOH + NaOH              CH3COONa 

 0.071         0.057                 0 
 0.014            0                      0.057 

 المانون التالًٌنطبك علٌه 

 PH = PKa + Log
    

    
 

PKa = - LogKa  
= -(Log1.8 X 10

-5
) 

PKa
 
= - (Log1.8 +  Log10

-5
) 

PKa = -(0.26 -5) =4.74 
.  =[الملح]      

 M 0.014 =[الحامض] 

PH = 4.74 + Log
 .   

 .   
 

PH = 4.74 + Log  
PH = 4.74 +0.6=5.34 

 0.2Mمن  25ml اضافة عند/3-23سؤال
NaOH50معml  0.1منM  منCH3COOH 

 للمحلول الناتج. PHماذا ستكون لٌمة 

 نحسب تركٌز الحامض الجدٌد بعد االضافة/ الحل
  V2 =  VCH3COOH  + VNaOH 

  V2 =  50ml  + 25ml = 75ml 
M1V1(CH3COOH)لبل االضافة = M2V2 (بعد االضافة 

  M2   = 
    

  
 

 M2   = 
 .             

     
 = 0.067M 

 نحسب تركٌز الماعدة الجدٌد بعد االضافة
 M1V1(NH3)لبل االضافة = M2V2 (NH3) بعد االضافة 

  M2   = 
    

 2
 

   M2   = 
0.2    X  25   

75   
 = 0.067M 

لتركٌز  حظ ان تركٌز الحامض الضعٌف مساوينال 
 فمط  لاعديوعلٌه المحلول الناتج هو ملح  لموٌةالماعدة ا

 CH3COOH + NaOH              CH3COONa 

 0.067         0.067                 0 
   0                  0                            0.067 

 ٌنطبك علٌه المانون التالً

 PH =
 

 
 [PKw  + PKa + LogC] 

PKw = - LogKw = -Log10
-14

 =14 

PKa = - LogKa  
PKa = -(Log1.8 X 10

-5
) 

PKa
 
= - (Log1.8 +  Log10

-5
) 

PKa = -(0.26 -5) =4.74 
x10 6.7=0.067 =[الملح]

-2 
M 

Log C =Log 6.7 x 10
-2

  
Log C =Log 6.7 +  Log10

-2
 

           = 0.82 – 2 = - 1.18 

PH =
 

 
 [14  + 4.74 - 1.18] 

PH = 8.78 



 

 45لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 
 الذوبانٌة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضاٌمكن وصف عملٌة ذوبان مركب اٌونً فً الماء بالصورة التالٌة واٌجاد الثابت له اٌ

تبمى ثابته ال تتغٌر لتفكن جزء   ABلكون المركب شحٌح الذوبان فً الماء لذا ٌمكن اعتبار لٌمة و
 م لٌمة الماء ثابتة اٌضا لذا ٌدخالن مع لٌمة ثابت الحاصل االٌونً.صغٌر منها واٌضا كما هو معلو

 
 هو ثابت حاصل الذوبان وهو لٌمة ثابته عند ثبوت درجة الحرارة وٌعرف 

 

وهً التركٌز الموالري لالٌونات الناتجة من تفكن الملح فً المحلول عند 

  المانون.(وتحول من الغرامٌة الى وحدتها باستخدام  S( وٌرمز لها )mol/Lاالتزان ووحدتها )

 



 

 46لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

 التعبٌر لثابت حاصل االذابة ألمالحس / اكتب 
 BaSO4او  AgClثنائً التكافؤ مثل  –أحادي التكافؤ او ثنائً  –ملح أحادي  ( أ

AgCl                       Ag
+ 
 + Cl

-
  

                                 S        S 
BaSO4                   Ba

+2 
 + SO4

-2
  

                                 S          S 
KSP = S  X S = S

2
 

   
  Zn(OH)2او  CaF2ثنائً التكافؤ  مثل  –ب( ملح أحادي 

CaF2                       Ca
+2 

 + 2F
-
  

                                 S        2S 
KSP = S  X (2S)

2
 = 4S

3
 

 Ca3(PO4)2ثالثً التكافؤ مثل  –ج( ملح ثنائً 
Ca3(PO4)2                       3Ca

+2 
 + 2PO4

-3
  

                                          3S        2S 
KSP =( 3S)

3
  X 2(S)

2
 = 108 S

5  

 مالحظات حسابٌة لبل الدخول الى مسائل الذوبانٌة.
 االمالح شحٌحة الذوبان.المواعد أعاله تطبك على  -1
 او تكون مجهولة. KSpنحن نعرف ان هذا الملح شحٌح الذوبان عندما ٌعطً فً السؤال لٌمة  -2

 او حٌنما ٌطلب حاصل الذوبان ) االذابة(
 معادلة ملح شحٌح الذوبان تتطلب            . -3
 g/L( وعندما تعطً بوحدة التركٌز الغرامً mol/Lللتذكٌر الذوبانٌة تكون بالتركٌز الموالري )  -4

 = S(mol/L)تحول وفك هذه العاللة    
  ( / )

 ( /   )
. 

 اذا علمت  PbSO4 ( ما هً الذوبانٌة الموالرٌة لمحلول ملح كبرٌتات الرصاص3-17مثال ) 

KSp= 1.6 X 10-8ان حاصل الذوبان لهذا الملح                   
. √) 1.26=للفائدة .)  .   

 الحـــــــــــــــــــــــل/ نكتب معادلة ذوبان الملح
PbSO4                   Pb

+2 
 + SO4

-2
  

                                             S          S 

                    Ksp =  [Pb
+2

][SO4
-2

]  
                  Ksp =    S  x  S  = S

2
 

                 S
2
 = 1.6  X 10

-8
 نجذر الطرفٌن   

                 S = 1.26   X 10
-4

 mol/L 
 



 

 47لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

 BaSO4  لملح كبرٌتات البارٌوم  KSPأحسب لٌمة ثابت حاصل االذابة ( 3-18مثال) 
((233g/Mol  0.0025اذا علمت ان لتر واحد من محلوله المشبع ٌحويg .من الملح 

 نحول الوحدات الى وحدات الموالرٌةالحــــــــــــل/ 

  S (mol/L) = 
  ( / )

 ( /   )
 = 

 .       / 

     /   
 = 

         − 

   
 = 1.1 X 10

-5
 mol/L 

BaSO4                   Ba
+2 

   +    SO4
-2

  
                                          S                  S 
                  Ksp =  [Ba

+2
][SO4

-2
]  

                  Ksp =    S  X  S  = S
2
 

                  Ksp = (1.1 X 10
-5

)
2
 

                  Ksp = 1.21  X 10
-10 

 Ag2CrO4(M=332g/mol) الفضةاذا علمت ان لتر واحد من محلول كرومات (3-16تمرٌن)

 احسب ثابت حاصل الذوبان لهذا الملح. 0.0215gٌحوي 

S (mol/L) = 
  ( / )

 ( /   )
 = 

 .       / 

     /   
 = 

          − 

   
 = 6.5 X 10

-5
 mol/L 

Ag2CrO4                   2Ag
+ 
   +    CrO4

-2
  

                                            2S               S 
                  Ksp =  [Ag

+
]
2
[CrO4

-2
]  

                  Ksp =    (2S)
2
  X  S  = 4S

3
 

                  Ksp = 4(6.5 X 10
-5

)
3
 

                  Ksp = 1098.5  X 10
-15

 = 1.098 X 10
-12 

  AgClلمحلول كلورٌد الفضة g/Lأحسب الذوبانٌة الموالرٌة والذوبانٌة بداللة ( 3-17تمرٌن )

 ((M=143.5g/mol  علما ان حاصل الذوبان لهذا الملحKSp= 1.8 X 10
-10

. √) 1.34=للفائدة .)   

 الحـــــــــــــــــــــــل/ نكتب معادلة ذوبان الملح
AgCl                      Ag

+ 
 + Cl

-
  

                                        S          S 
                  Ksp =  [Ag

+
][Cl

-
]  

                  Ksp =    S  X  S  = S
2
 

                 S
2
 = 1.8 X 10

-10
 نجذر الطرفٌن   

                 S = 1.34   X 10
-5

 mol / L 
 من العاللة التالٌة g /Lنجد الذوبانٌة بداللة  

 S(g/L) = S(mol/L)  X M(g/mol)  

  S( g/L) = 1.34 X 10
-5

mol/L X 143.5g/mol = 1.93 X 10
-3

  g/L 

 



 

 48لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

هو حاصل ضرب تراكٌز االٌونات الناتجة من ملح شحٌح الحاصل االٌونً : 
ع الى أس مساو الى عدد موالته فً المعادلة الكٌمٌائٌة الموزونة الذوبان مرفو

 .ولٌس بالضرورة ان ٌكون فً حالة اتزان

 .KSpممارنة الحاصل االٌونً مع 
     اي ان المحلول فوق المشبع تبدأ عملٌة الترسٌب حتى ٌتساوى  Ksp <الحاصل االٌونً  (1

 وٌتولف الترسٌب. Kspالحاصل االٌونً مع                             
  اي ان المحلول غٌر مشبع تبدأ عملٌة الذوبان حتى ٌتساوى  Ksp >الحاصل االٌونً  (2

 وٌتولف الذوبان )ال ٌحصل ترسٌب(. Kspالحاصل االٌونً مع                            
 المحلول مشبع Kspالحاصل االٌونً =  (3

 مالحظات حسابٌة عن الحاصل األٌونً.
 األٌونً نوعٌن نوع ٌذكر فٌه عبارة احسب ادنى تركٌز او الل دالة حامضٌة او لاعدٌةمسائل الحاصل 

 والنوع األخر ٌذكر فٌه عبارة هل ٌترسب 
 

ٌبمنى  نكتب معادلة التفكن ونكتب تحت احد االٌونات لٌمة معلومة ستعطى بالسؤال اما االٌون المجهول - أ
 حمله فارغا.

 ستعطى لٌمة حاصل االذابة من هذه المٌمة ولٌمة االٌون المعلوم ٌمكن استخراج لٌمة االٌون المجهول. - ب
. 
هننً مننن سننتكون  OHسننٌكون الملننح حاوٌننا علننى  او لاعدٌننة كننان المطلننوب الننل دالننة حامضننٌة اذا -د

 السؤال. مطالٌبحسب  POHاو  PHبعد استخراج لٌمتها تحول الى مجـــهولة  
 

 mol/Lكٌز المعطاة والتً ٌجب ان تكون بتركٌز نجد لٌمة الحاصل االٌونً من الترا - أ
 التً تعطى او ٌمكن الوصول الٌها. Kspنمارنها مع لٌمة   - ب

 نمول ٌترسب. KSPأذا كانت لٌمة الحاصل االٌونً اكبر من لٌمة 

 نمول ال ٌترسب. Kspأذا كانت لٌمة الحاصل األٌونً أصغر من لٌمة 

 
 
 



 

 49لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

X 10 2ٌساوي  CaF2أذا علمت ان تركٌز الفلورٌد فً محلول  3-19)مثال)
-2

M  أحسب ادنى
 تركٌز من أٌون الكالسٌوم ٌكون الزما وجوده فً المحلول لبدء ترسٌب ملح فلورٌد الكالسٌوم.

KsP = (4.9 X 10 
-11

) 
 CaF2الحــــــــــــــــــــــل/ نكتب معادلة تفكن 

                                                                2X10
-2

 

[Ca
+2

] = 
   

( −)2
 = 

4.9   10−  

(2   10−2)2
 = 

4.9   10−  

4   10−  = 1.225 X 10
-7

 M 

X 10-7اكبر من   وعلٌه ٌجب أن ٌكون تركٌز الكالسٌوم
 لبدء الترسٌب 1.225 

 دٌد الثالثً بتركٌزــــــــــلمحلول ٌحتوي اٌون الح PHدالة حامضٌة ما هً ألل  (18-3تمرٌن )
  2 X 10

-10
M  ًالتً اذا تم الوصول الٌها او تجاوزها ٌبدأ راسب هٌدروكسٌد الحدٌد الثالث

X 10بالظهور فً المحلول؟ علما ان  
-38

 5=Ksp ( 6.3 =علما ان √   
   )) Log1.58 =0.2 ) 

 Fe(OH)3الحــــــــــــــــــــــل/ نكتب معادلة تفكن 

                                                                2X10
-10

 

    [OH
-
]
3
 = 

   

(  + )
 =  = 

5   10−  

2   10−   = 2.5 X 10
-28

 =250 X 10
-30

M ًبالجذر  التكعٌب   

 [OH
-
] = 6.3 X 10

-10
 M 

[H
+
][OH

-
] = 1 x 10

-14
  

[H
+
] = 

      −  

[  −]
  

[H
+
] = 

      −  

[ .      −  ]
  

       −  

[ .      −  ]
 = 1.58 x 10

-5 
M 

PH= - Log [H
-
] 

PH = -(Log 1.58 x10
-5

) 
PH=  -  (Log 1.58 +Log 10

-5
 ) 

PH= -(0.2 -5) = 4.8 

 

 

 



 

 51لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

 اهطادع اهعوٌٛ  
 

فاذا كان  0.1g/Lفً بالزما الدم =  )40g/molM =)ان تركٌز اٌون الكالسٌوم  (29-3سؤال)

M 1 X 10تركٌز االوكزاالت = 
-7

علما ان  CaC2O4هل تتولع ان تترسب اوكزاالت الكالسٌوم  
PKsp = 8.64 ؟((( للفائدةLog 2.3 =0.36))) 

 نحسب الحاصل االٌونً لكن ٌجب اٌجاد الذوبانٌة الموالرٌة ألٌون الكالسٌوم الجواب/ 

S (mol/L) = 
  ( / )

 ( /   )
 = 

0.1  / 

40  /   
 = 

1

400
 = 0.0025 = 2.5 X 10

-3
 mol/L 

 معادلة تفكن اوكزاالت الكالسٌوم

  PKspمن  Kspنجد لٌمة 
Ksp = 10 

–PKsp
 

Ksp = 10
-8.64 + 9 - 9

 
Ksp = 10

0.36 – 9
 

Ksp = 10
0.36    

X 10
– 9

 
Ksp = 2.3  X 10

-9
 

 وعلٌة ال ٌترسب اوكزاالت الكالسٌوم Kspنالحظ لٌمة الحاصل االٌونً ألل من لٌمة  

 
 رارة ــــــدرجة الح بزٌادة تزداد ذوبانٌة معظم المواد شحٌحة الذوبان

 لكن الزٌادة تختلف من مادة أخرى.                                   

حطب قاعدٝ هٛ غاتوٕٚ ميلّ هالًالح غخٚخٞ اهرٗباْ اْ تِدفض  -( تأثٌر األٌون المشترن:2

 .ب٘ج٘د شٙادٝ ًّ اُٙ٘ات ًػرتكٞ هلرٖ املادٝ يف احملو٘ي ٗباهتاهٛ اهتخلٍ بعٌوٚٞ ذٗباْ اهساضب

 )الطرٌمة المباشرة( .خطوات حل مسائل االٌون المشترن الخاصة بالذوبانٌة
 بالطرق االعتٌادٌة.)او محلوله المشبع (نكتب معادلة تفكن الملح شحٌح الذوبان ونجد له الذوبانٌة فً الماء النمً  -1
 من خطوة واحدة  تفككه سٌكون تام  و المويفً الخطوة الثانٌة نكتب معادلة تفكن االلكترولٌت  -2
 الحظ المخطط ادناه. `Sاو  Yكترولٌت الضعٌف لكن نفرض هنا للذوبانٌة رمزوتحت معادلته نكتب معادلة تفكن االل   

                  AB                              A   +  B       االلكترولٌت الموي          
                                            Y                                     Y      Y 
 +        CB                                     A +    B  الملح شحٌح الذوبان              
 M                             M     M                           ٌهمل           

Ksp = Y( M + Y)                            Y = 
   

 
 

 للت لذا نعمل نسبة بٌن ممدار الذوبانٌة فً الحالة االولى والحالة الثانٌة ونكتب هذه العبارة نالحظ دائما ان الذوبانٌة لد
 ان الذوبانٌة لد للت بوجود االٌون المشترن بممدار الرلم الذي ظهر من النسبة



 

 51لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  
 

 االمثلة والتمارٌن ومسائل الفصل الخاصة بتأثٌر االٌون المشترن على الذوبانٌة  

 Ksp = 1.57 X 10  ( ما هً الذوبانٌة الموالرٌة لملح ٌودات البارٌوم3-20مثال) 
-9

 
 ؟ ثم نالش النتائج 0.02Mتركٌز  KIO3فً محلول فً الماء النمً  ب (  ( أ

. √ 0.73=علما ان      
 

 

الحـــــــــــــــــل 

       S3
 = 

   

 
 = 

 .       − 

 
 = 0.3925 X 10

-9
بالجذر التكعٌبً      

      S = 0.73 X 10
-3

 = 7.3 X 10
-4

 M ًالذوبانٌة فً الماء النم  
 

 

                   

Y 2Y

    KSP = (Y) ( + 2Y)
2
  

                                                      
   ٌهمل

Y= 
   

( .  ) 
 = 

 .       − 

      −  
  .      −  

      −  = 3.9 X 10 -6 M الذوبانٌة بوجود االٌون المشترن 

 

 نالحظ ذوبانٌة ٌودات البارٌوم لد انخفضت بوجود االٌون المشترن 

 العراقواهل  العراق  أحفظ  اللهم  
 اتهِ ودياناطيافِه  بكل  

 



 

 52لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

Ksp =1.6X10فً محلول مائً مشبع منه علما ان BaSO4ما ذوبانٌة ( 3-15سؤال ) 
-10 

 الى لتر من المحلول المشبع منه 10Mتركٌزه  H2SO4من  1mlوما ذوبانٌته بعد اضافة 

. √    1.26 =علما ان     

   أ( فً المحلول المائً المشبعالحـــــــــــــــــل / 

         BaSO4                               Ba
+2

    + SO4
-2

 
          S                            S            S 
         KSP =[Ba

+2
] [SO4

-2
] = (S) X (S) = S

2
 

       S2
 = 1.6  X 10

-10 

      S = 1.26 X 10
-5

 M الذوبانٌة فً المحلول المائً المشبع 
 

 الذي هو الكترولٌت لوي ٌتأٌن بشكل تام. H2SO4فً محلول ب ( 

 نجد اوال تركٌز الحامض بعد االضافة.

V(ml) ً1 = المحلول المائL X 1000 ml/L = 1000 ml 
M1V1 = M2V2 

10 M X 1ml = M2 X 1000 ml 

M2 = 
            

        
  = 0.01 M 

                  BaSO4                                Ba
+
    +  SO4

-2
 

                   Y                              Y              Y 
               H2SO4                                    2H

+
   +  SO4

-2
 

               0.01                       0.02          0.01   
    KSP = (Y) (0.01 + Y) =  

 ٌهمل                                                            

Y= 
   

( .  )
 = 

 .      −  

 .  
  = 1.6 X 10 

-8
 M 

   
 نالحظ ان الذوبانٌة للت بوجود االٌون المشترن 
 

 

 

 



 

 53لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 لملح كبرٌتات الفضة g/L( أحسب الذوبانٌة الموالرٌة والذوبانٌة بوحدة 3-19سؤال ) 

314 g/mol) M= ) 4.92=PKSP  )0.15أ( فً الماء النمً بM كبرٌتات البوتاسٌوم 

 √=(Log 1.2 = 0.08))  1.42علما ان   
 

  )0.44)=√ .  
 

 ). 
  فً الماء النمًالحـــــــــــــــــل / أ( 

         Ag2SO4                                2Ag
+
    + SO4

-2
 

              S                               2S            S 
         

       

      

 نستخدم هذه العاللة g/Lولحساب الذوبانٌة بوحدات 

   S(g/L) = S(mol/L)  X M(g/mol)  

  S( g/L) = 0.0142 X mol/L X 314g/mol = 4.46 g/L 

 
 الذي هو الكترولٌت لوي ٌتأٌن بشكل تام. K2SO4فً محلول ب( 

                   
                   2Y Y
               

    
 ٌهمل                                                         

Y
2
= 

   

( . )
 = 

 .      − 

 . 
  = 2 X 10 

-5
 = 0.2 X 10

-4
 بالجذر التربٌعً  

  Y = 0.44 X 10
-2

 = 4.4 X 10 
-3

 M الذوبانٌة بوجود االٌون المشترن 

 

 



 

 54لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

MgF2  =6.5 X 10لٌمة ثابت حاصل االذابة لملح  3-19 ))تمرٌن  
-9

  
 أحسب الذوبانٌة الموالرٌة لهذا الملح فً الماء النمً. ( أ

 ؟ ثم لارن بٌن النتٌجتٌن. 0.1Mالموي بتركٌز  NaFاحسب الذوبانٌة فً محلول   ( ب
   . √=(1.18/ للفائدة  واجب 

 
 M Y= 6.5 X 10-7المشترناالٌون فً   =M 1.18 X 10-3 S)االجوبة( فً الماء النمً (  

 الحــــــــــــــل/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 55لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 

Hتعتٌد ذٗباُٚٞ كجري ًّ امل٘اد عوٟ تسكٚص :  تأثري األع اهلٚدزٗجٚين -3
+

ًّٗ آٍ توم امل٘اد اهيت  

اٗ ٓٚدزٗكطٚد  Mg(OH)2ٙػلى اْٙ٘ اهلٚدزٗكطٚد أحد ًلُ٘اتٕ ًجى ٓٚدزٗكطٚد املػِطَٚ٘ 

 هوٌخو٘ي. PHحٚح تتػري ًقداز ذٗباُٚٞ ٓرٖ امل٘اد ًع تػري قٍٚ  Zn(OH)2اخلازصني 

2OH +  الحغ ًجال ٓرٖ املعادهٞ   
-

 Mg(OH)2                Mg
+2

  

Hعِد اضافٞ حاًض هلرا احملو٘ي املػبع ٙؤدٜ اىل أحتاد اُٙ٘ات 
+

OHًع اُٙ٘ات  
-

هتلّ٘ٙ جص٣ٙات املا١  

OHٗٓرا ٙؤدٜ اىل اختالي يف عٌوٚٞ اهت٘اشْ ٗهتع٘ٙض اهِقص احلاصى يف اُٙ٘ات 
- 

تتفلم املصٙد ًّ 

 جص٣ٙات املسكب)اٜ شٙادٝ يف اهرٗباُٚٞ( اًا عِد اضافٞ قاعدٝ تقى اهرٗباُٚٞ.

 ًالحعات حطابٚٞ حلى ًطا٢ى تأثري االع اهلٚدزٗجٚين

 KSPولٌمة POHاو  PHواٌضا ٌعطً فً السؤال لٌمة  OHجزٌئات  حٌنا نرى فً السؤال ملح ٌحوي
 ٌعنً انه تأثٌر  اس هٌدروجٌنً. وخطوات حل السؤال تكون كاالتًفهذا وٌطلب الذوبانٌة فً السؤال 

 . [-OH]نستخرج تركٌز  POHاو  PHمن لٌم  -1
 نكتب معادلة تفكن الملح شحٌح الذوبان بالصورة االتٌة -2

                                     X(OH)2                             X   +  2OH- 
 نحولها ونطبك المانون PKspاو  Kspسٌعطً بالسؤال لٌمة  -3

KSp= [s][المٌمة المستخرجة]2 

S = 
   

(المٌمة المستخرجة)
 الذوبانٌة المطلوبة =  

 نفس الخطوات لكن بدون تربٌع. XOHاذا كان المركب  -4

Ksp= 1.8 X 10( أحسب الذوبانٌة الموالرٌة لهٌدروكسٌد المغنسٌوم 3-21مثال ) 
-11

فً  
 ؟ Log 3.16 = 0.5علما أن  PH= 10.5محلول مائً ثبت حموضته عند 

H]الحــــــــــل / نحسب تركٌز 
+
 PHمن تركٌز  [

[H
+
] = 10

-PH
 

[H
+
] = 10

-10.5 +11 -11
 

[H
+
] = 10

+0.5 -11
 

[H
+
] = 10

-10.5 
X 10

 -11
 

[H
+
] = 3.16

 
X 10

 -11
 M 

Mg(OH)2                                        Mg
+2

   +     2OH 
–
 

     S                                                S               3.16 X10
-4

 
                           

 



 

 56لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  
 

 أحسب ذوبانٌة هٌدروكسٌد الخارصٌن فً محلول ثبتت حامضٌته عند (20-3تمرٌن )
x 10 1.2 =ثم نالش النتائج علما ان   PH = 9ب(           PH = 6أ(  

-17
(Ksp(Zn(OH)2  

 الحـــــــــــــــــل/      
H]نحسب تركٌز PH =6أ(  عند    

+
OH]ومنه نحسب تركٌز  [

-
] 

 [H
+
] = 10 

–PH
 

 [H
+
] = 10

-6 

 نكتب االن معادلة تفكن هٌدروكسٌد الخارصٌن 

                           Ksp =  [Zn
+2

][OH
-
]
2
 

                    1.2 X 10
-17

 =  (S)(1 X 10
-8

)
2
 

   S= 
 .      −  

(      − )
  = 

 .      −  

      −   = 1.2X 10
-1

 M PH = 6 الخارصٌن عند  ذوبانٌة هٌدروكسٌد  

H]نحسب تركٌز  PH =9ب(  عند 
+
OH]ومنه نحسب تركٌز  [

-
] 

 [H
+
] = 10 

–PH
 

 [H
+
] = 10

-9 

 نكتب االن معادلة تفكن هٌدروكسٌد الخارصٌن 

                           Ksp =  [Zn
+2

][OH
-
]
2
 

                    1.2 X 10
-17

 =  (S)(1 X 10
-5

)
2
 

   S= 
 .      −  

(      − )
  = 

 .      −  

      −   = 1.2X 10
-7

 M PH = 9  ذوبانٌة هٌدروكسٌد الخارصٌن عند 

X 10 1.2كاوت انذوباويت  PH=6عىدما كان احملهول  املىاقشت
 PHونكه عىدما اصبحت  1-

اصبح احملهول قاعدي فقهت انذوباويت بشكم كبري وبعمم مقاروت جند ان انذوباويت عىد  9=
PH =6  أكرب مبهيون مزة مهPH=9 . 

 

 



 

 57لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  
 

 أسئلة الفصل الخاصة بالذوبانٌة

التً ٌمكن ان Ag2CrO4 (M= 332g/mol )ما عدد غرامات ملح كرومات الفضة ( 3-20سؤال)

. √ Ksp= 1.1 X 10-12            0.65=من الماء الممطر علما ان  100mlتذوب فً     
 

 

                  
                  1.1 X 10

-12
 =    (2S)

2
  X  S  = 4S

3
 

                 S
3
 = 

 .      −  

 
 = 0.275  X  10

-12   
نأخذ الجذر التكعٌبً       

                 S = 0.65   X 10
-4

 = 6.5 X 10
-5

 M  

 وعلٌة m = (M(mol/L)  X M(g/mol) X V(L)من العاللة التالٌة )  mنحسب 

m = 6.5  X 10
-5

mol/L  X 332g/mol X 0.1(L) = 0.00216 = 2.16 X 10 
-3

 g 

فً محلول ٌكون فٌه تركٌز كلورٌد  BaCrO4ما ذوبانٌة ملح كرومات البارٌوم  (3-21سؤال)

 Ksp(BaCrO4) = 1.2 X 10-10اذا علمت ان  0.1Mالبارٌوم الموي ٌساوي 
 الحــــــــــل/ نطبك عاللة االٌون المشترن مباشرة

      

      
Ksp =  (0.1 + S)( S) 
                   

 ٌهمل

S = 
   

 . 
  =   

 .      −  

 . 
 = 1.2 X 10 

-9
 mol/L 

  (M=99.4)لهٌدروكسٌد الخارصٌن  g/L ( احسب الذوبانٌة الموالرٌة والذوبانٌة بوحدة3-27سؤال )

Ksp = 1.2 X 10اذا علمت ان 
-17 

 √   1.422=علما ان  
 

 

                           Ksp =  [Zn
+2

][OH
-
]
2
 

                    1.2 X 10
-17

 =  (S)(2S)
2
 = 4S

3
 

S              التكعٌبً بالجذر
3
= 

 .      −  

 
 = 

       −  

 
 = 3X 10

-18
 

     S = 1.422 X 10
-6

 M 
 

مالحظة طبمنا عاللة الملح 

مع االٌون المشترن مباشرة 

ألنه لم ٌذكر أحسب الذوبانٌة 

فً الماء الممطر واٌضا 

بدل من  Sاستخدمنا الرمز 

 . Yالرمز 



 

 58لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 حل اسئلة الفصل الثالث
 / المعادلة االتٌة تبٌن حالة االتزان بٌن جزٌئات الماء اٌوناته1س

2H2O(l)                  H3O
+
      + OH

-
 

 نعمالجواب / هل ٌتأثر اتزان هذا النظام بتغٌر درجة الحرارة   - أ
وكم هو تركٌز اٌون  °25Cما لٌمة ثابت الحاصل االٌونً للماء عند درجة حرارة   - ب

 ؟الهٌدروجٌن وتركٌز اٌون الهٌدروكسٌد
X 10 1/ لٌمة ثابت حاصل االٌونً للماء =   الجواب

-14
 

H] [تركٌز اٌون الهٌدروجٌن         
+

     =1X 10
-7

     
1X 10=  [-OH]تركٌز اٌون الهٌدروكسٌد          

-7
    

 / أختر الجواب الصحٌح5س
Ksp(1.57 X 10)( وM= 487g/molان عدد ملٌغرامات ٌودات البارٌوم) -1

-9
التً ٌمكن ان  

 53.4mg)ج(    44.4mg( )ب  34.4mgالماء النمً )أ( 150mlتذوب فً  

 الحــــــــــــل                                   
              

       S3 = 
   

4
 = 

1.57   10− 

4
 = 0.3925 X 10-9    ًبالجذر التكعٌب  

      S = 0.732 X 10-3 = 7.3 X 10-4 M ًالذوبانٌة فً الماء النم  
 وعلٌة m = (M(mol/L)  X M(g/mol) X V(L)من العاللة التالٌة )  mنحسب 

m = 7.32  X 10
-4

mol/L  X 487g/mol X 0.15(L) =  0.0534 g  

m(mg) = 0.0534 X 1000 = 53.4 mg  وعلٌه الجواب ٌكون فرع  ج 

SO4  و +Naالتراكٌز الموالرٌة ألٌونات  -2
-2

 Na2SO4 0.4Mفً محلول مائً لكبرٌتات الصودٌوم
-0.42=[ -هً أ 

4[SO  ]= 0.4+[Na     ب- ]=0.42-
4[SO  ]= 0.2+[Na   ج- ]=0.42-

4[SO  ]= 0.8+[Na 

 الحــــــــــــــــل /  
SO4

-2
  2Na+    +                           Na2SO4 

                  0.4               0 0 
                        0                                            0.8            0.4     

SO4]نالحظ ان التراكٌز عند االتزان 
-2

]=0.4  [Na
+
]= 0.8 

  وعلٌه الجواب فرع ج

 
 



 

 59لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 
 هٌدروكسٌد الصودٌوم0.05M لمحلول  POHو  PHلٌم  -3

 PH=12.7  POH =1.3ج(   PH=7  POH=7ب(    PH=1.3  POH=12.7 ( أ
NaOH  Na  + OH 
   0.05                         0        0 
    0                            0.05   0.05 
POH = - Log(OH

-
) = - Log(5 X 10

-2
) = - (Log5 + Log 10

-2
) 

POH = -(0.7 -2)=1.3 
PH = 14-1.3 = 12.7 

 وعلٌه  ج هو الجواب هو الصحٌح

 0.5Mاالمونٌوم بتركٌز  نتراتلمحلول  POHلٌمة  (4
 ص(11-3الجواب ب )نفس تمرٌن   4.78ج(        9.22ب(       7 ( أ

2 

3 

 X 10-10 3.38الناتجواجب  9.47 4

 
 
 
 
 

 2.95X10-5واجب الناتج  4.53واجب الناتج سٌكون 



 

 61لث االتزان االٌونًالفصل الثا
 

  اهطادع اهعوٌٛ  

 اكمل الفراغات التالٌة (3-9سؤال )

 Ksp PKsp الذوبانٌة الملح
Ag2S (mol/L) 

Ag2S           2Ag +  S 
    S                2s      s 
Ksp = 4(S)

3
 

S
3
 = 

      −  

 
 

S
3 
= 1.5 X 10

-50
 

S3= 15 X 10
-51 

S = 2.47X10
-17

mol/L 

6 X 10
-50

 PKsp= - Log(Ksp) )معطى( 
PKsp= - (Log6 X 10

-50
) 

PKsp= -(Log6 +Log 10-50) 
PKsp= - (0.78 -50)= 49.22 

 

 

MgC2O4 MgC2O4      Mg + C2O4 
S        S          S 

Ksp = S
2
 

S
2
 =8.7 X 10

-5
 

S= 9.3 X10
-3

 mol/L 

S(g/L) = S(M) X M(g/mol) 

 =9.3 X10-3 mol/L X 112 
S(g/L) = 1.041 g/L 

Ksp = 10 –PKsp 
Ksp = 10-4.06 + 5 - 5 
Ksp = 100.94 – 5 
Ksp = 100.94    X 10– 5 

Ksp = 8.7  X 10-5 
 

  4.06  معطى

Sp2S3 1.35 X 10
-19

 mol/L 
 معطى

Sp2S3     2Sp-3 +3S-2 
               2s      3s 
Ksp=(2S)2 X (3S)3 
KSp = 4S2  X27S3 
KSp = 108 S5 
= 108(1.35X10-19)5 
= 4.84 X 10-93 

PKsp= - Log(Ksp) 

PKsp=-(Log4.48 X 10-93) 
PKsp=-(Log4.48 +Log10-93) 
PKsp= - (0.65 -93)= 92.35 

 

ZnSO4 
 كتله المولٌة

161.5 

 (g /L) 0.02واجب 
 
 
 
 
 
 

 
 

S(mol/L)=1.2 X10-4 M  /الجواب 

 واجب
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ksp=1.44 X10-8لجواب ا

 واجب
 
 
 
 
 
 
 

 

 PKsp =7.84الجواب / 

  



61لث االتزان االٌونًالفصل الثا

ارلام صفحات المسائلاهطادع اهعوٌٛ 









 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  1الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 َكد١َ 4-1

فسع َٔ فسٚع عًِ ايهُٝٝا٤ تٗتِ بايتخٛالت بني ايطاق١  ايهُٝٝا٤ ايهٗسبا١ٝ٥ :

ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايهٗسبا١ٝ٥ اٟ تٗتِ بايتفاعالت اييت حتصٌ ْتٝذ١ اَساز ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ 

 اىل ْػؤ تٝاز نٗسبا٥ٞ. ٚايتفاعالت اييت تؤدٟ

 ع/ َا اٖٞ اِٖ تطبٝكات ايهُٝٝا٤ ايهٗسبا١ٝ٥.

 عًُٝات ايطال٤ ٚايرتضٝب. -2تصُِٝ ٚاضتعُاٍ ايبطازٜات املدتًف١   -1
 تصٓٝع ايدٚا٥س ايهٗسبا١ٝ٥ املطبٛع١ ٚع١ًُٝ تٓك١ٝ ايفًصات.  -3    

 اعداد ايتأنطد 4-2

تفكدٖا اٚ تهتطبٗا ايرز٠ حٝح ميجٌ  ٖٛ عدد ميجٌ عدد االيهرتْٚات اييت عدد ايتأنطد :

 بعدد َٛدب عٔ ايفكدإ ٚعدد ضايب عٓد االنتطاب.

 ايكٛاعد املطتدد١َ ذتطاب أعداد ايتأنطد.

 .P4 –Cl2 – N2- O2 – K- Na- Beعدد ايتأنطد ألٟ عٓصس حس غري َتخد = صفس َجٌ  -1

O 2-=  رز٠ ٜطاٟٚ ايػخ١ٓ ع٢ً ٖرا االٜٕٛعدد ايتأنطد يالٜٕٛ احادٟ اي -2
-2

   Mg
+2

 =+2. 

  NaHَجٌ ٖٝدزٜد ايصٛدّٜٛ  1-يهٔ يف اهلٝدزٜدات =  1+عدد ايتأنطد يًٗٝدزٚدني  -3

 H2O2َجٌ  .1-يهٔ يف ايبريٚنطٝدات =  2-عدد ايتأنطد يألٚنطذني =  -4

 Li- Na –K – Rb( َجٌ 1+) =عدد ايتأنطد يعٓاصس ايصَس٠ االٚىل   -أ -5

 Be – Mg – Ca – Sr  - Ba( َجٌ 2+) =عدد ايتأنطد يعٓاصس ايصَس٠ ايجا١ْٝ   - ب

 B- Al –Ga – In( َجٌ 3+) =عدد ايتأنطد يعٓاصس ايصَس٠ ايجايج١ -ج 

 F- Cl –Br – I  ( َج1ٌ-)  =عدد ايتأنطد يعٓاصس ايصَس٠ ايطابع١ اهلايٛدٝٓات   -د

 Ag=+1))الفضة  Cu=+2)(  )النحاس  Ni=+2)(  )ايٓٝهٌ  Au= +3)ايرٖب يًخفظ اٜطا  -6
 

االخس٣ عٓد ٚدٛدٖا يف ادتص٦ٜات ٚاييت مل ترنس يف ٚالضتدساج عدد ايتأنطد يرزات ايعٓاصس 

 ايكٛاعد اعالٙ فُٝهٔ اضتدداّ ايكاعدتني اعالٙ

 صفس =زتُٛع اعداد ايتأنطد دتُٝع ايرزات يف َسنب َتعادٍ  -: ايكاعد٠ االٚىل

 0 =ٚبريو حطب ايكاعد٠ اجملُٛع ادتربٟ ألعداد ايتأنطد  Na= +1   ٚCl= -1َجال 

 

 زتُٛع اعداد ايتأنطد دتُٝع ايرزات يف أٜٕٛ َتعدد ايرزات = غخ١ٓ االٜٕٛ -: ايكاعد٠ ايجا١ْٝ

H2PO4
-
    X  + ( +1  X 2)  + (-2 X 4) = -1  

 X = +5 =  غخ١ٓ ايفطفٛز 

  



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  2الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 
 حدد اعداد ايتأنطد يًعٓاصس يف املسنبات ٚاالْٜٛات ٚايرزات االت١ٝ( 4 -1َجاٍ) 

SO2  –   KCl  –  Mg
+2  

–  PO4
-3

  –  BaO – F2   

 الحــــــــــــــل/ 
F2              F=  0   الن الفلور عنصر حر  
BaO =  Ba  + ( -2  X 1 ) = 0               Ba = +2  
PO4

-3  
= P  + ( -2  X 4 ) = -3                P = +5 

   

Mg
+2                                 

 Mg= +2   
 

KCl =  K= +1    Cl = -1  
SO2 =  S  + ( -2  X 2 ) = 0               S = +4 

املػاز ايٝٗا بايًٕٛ االمحس يف املسنبات  يًعٓاصس  اعداد ايتأنطد احطب( 4-1) متسٜٔ

 ٚاالْٜٛات االت١ٝ:

MnO4
-1

  –   K2Cr2O4  –  NaIO3
  
–  H2SO4  –  H2CO3 – HPO4

-2
   

  الحــــــــــــــل/ 
MnO4

-1
 =  Mn  + ( -2  X 4 ) = -1               Mn = +7  

K2Cr2O4
  
= (+1 X2)  + ( 2Cr ) + (-2 X 4) = 0      2Cr= +6    Cr= +3         

 

NaIO3
      

= (+1 X1)  + ( I ) + (-2 X 3) = 0               I= +5   
 

H2SO4
     

= (+1 X2)  + ( S) + (-2 X 4) = 0               S= +6   
 

H2CO3
     

= (+1 X2)  + ( C) + (-2 X 3) = 0               C= +4   
 

HPO4
-2  

= (+1 X1)  + ( P) + (-2 X 4) = -2               C= +5   
 

 ايتعازٜف ايكدمي١

 .ع١ًُٝ فكدإ االٚنطذني ايتأنطد :

 .ع١ًُٝ انتطاب االٚنطذني االختصاٍ :

 ايتعازٜف اذتدٜج١

 

عباز٠ عٔ تػري نُٝٝا٥ٞ ٜصخب٘ فكدإ َٔ االيهرتْٚات َٔ ذز٠ اٚ زتُٛع١ َٔ  ايتأنطد :

e+ايرزات ٜٚؤدٟ اىل شٜاد٠ عدد ايتأنطد الحظ املعادي١ ايتاي١ٝ    
-

 Na
0
                   Na

+
 

عباز٠ عٔ تػري نُٝٝا٥ٞ تهتطب فٝ٘ ايرز٠ اٚ زتُٛع١ َٔ ايرزات ايهرتْٚات  : االختصاٍ

ٜٚؤدٟ اىل ْكصإ يف عدد ايتأنطد الحظ املعادي١ ايتاي١ٝ    
-

 Cl2       +2e
- 
                   2Cl 

الحظ إ نٌ ذز٠ صٛدّٜٛ فكدت ايهرتٕٚ يهٔ شاد عدد تأنطدٖا بُٝٓا أنتطب نٌ دص١ٝ٥ نًٛز 

 ايهرتْٚني ٚقٌ عدد تأنطدٖا.

 ٌوضع فً نواتج الطرف الذي عانى تأكسد

e-
 

 وفً متفاعالت الطرف الذي عانى اختزال



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  3الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 

 َالسظات ١َُٗ دزا

 

2- 

 

الٕ املاد٠ اييت ختتصٍ تكابًٗا َاد٠ )عًٌ(  -3

 تتأنطد.

4-  

 

وعليه  2 =وعدد الكرتونات الكلور املكتسبة  1 =نالحظ ان عدد الكرتونات الصوديوم املفقودة 

 وبعدها نقوم جبمع املعادلتني  X  2جيب ضرب املعادلة االوىل 

+2e
-                                                         - 2Na

0
                   2Na

+
 

                                     
- Cl2       +2e

- 
                   2Cl 

                     2Na  +  Cl2                      2Na
+
    + 2Cl

 - 

 عملٌات االختزال  -7 عملٌات التأكسد هً -6

0                     +  +                     0 

راصغ +                     + اكبر +                     +  

 ــ                     0 0                     ــ

راكب  ــ                     ــ اصغر  ــ                     ــ  

 ــ                     + +                     ــ

 امثلة عامة  
 اٟ َٔ ايتفاعًني أدْاٙ ٜعترب تفاعٌ تأنطد ٚاختصاٍ

   PCl5      +  4H2O                            H3PO4       +  5HCl 
     +5  -1  X  5                 +1 X2   -2                                              +1 X 3  +5  -2 x4                        +1   -1 

 يٝظ تفاعٌ تأنطد ٚاختصاٍ يعدّ 

     Cu    +  4HNO3                          Cu(NO3)2     +  2NO2    + 2H2O 
              0                       +1   +5  -2X3                                              +2       -1  X  2                           +4    -2 X2         +1 X2 -2     

تفاعٌ تأنطد ٚاختصاٍ 

 نٝف١ٝ نتاب١ اْصاف ايتفاعٌ يًتأنغز ٚاالختظاٍ 

2Na  +  Cl2                      2Na لنأخذ المثال االتً 
+
    + 2Cl

 -       
 

 

2Na                               2Na
+    

 + 2e
-
 نصف تفاعل تأكسد       

Cl2   + 2e
-
                               2Cl

-    
         نصف تفاعل اختزال 

      2Na  +  Cl2                      2Na
+
    + 2Cl

 -
 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  4الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

يف ايتفاعالت االت١ٝ َع اختصاٍ ٚاييت تعاْٞ تأنطد ( حدد ايرزات اييت تعاْٞ  4 – 2َجاٍ )

 اْصاف ايتفاعٌنتاب١ 

1)     Cl2    +  2I -     
                     2CI

 -
       +    I2  

     2I -     
                         I2    + 2e

- 
 نصف تفاعل تأكسد          

        Cl2    +  2e
-     

                    2CI
 -
   نصف تفاعل اختزال      

          Cl2    +  2I -     
                     2CI

 -
       +    I2 

 

2)     Mg    +  Fe
+2    

                     Mg
 +2

       +    Fe 
     Mg

     
                         Mg

+2
    + 2e

- 
 نصف تفاعل تأكسد          

        Fe
+2 

    +  2e
-     

                    Fe
 
  نصف تفاعل اختزال           

      Mg    +  Fe
+2    

                     Mg
 +2

       +    Fe  
يف ايتفاعالت االت١ٝ َع اختصاٍ ٚاييت تعاْٞ تأنطد ( حدد ايرزات اييت تعاْٞ  4 – 2متسٜٔ )

 اْصاف ايتفاعٌ نتاب١ 

1)     Zn    +  Cu
+2     

                     Zn
+2

       +    Cu 
     Zn

     
                         Zn

+2
    + 2e

- 
 نصف تفاعل تأكسد          

        Cu
+2

    +  2e
-     

                    Cu      نصف تفاعل اختزال   
  Zn    +  Cu

+2     
                     Zn

+2
       +    Cu 

 

2)     Mg    +  2HCl
    

                     MgCl2
 
       +    H2 

     Mg
     

                         Mg
+2

    + 2e
- 

 نصف تفاعل تأكسد          

        2H
+
    +  2e

-     
                    H2           نصف تفاعل اختزال  

          Mg    +  2H
+    

                      Mg
+2 

       +    H2      

 ايعٛاٌَ املؤنطد٠ ٚايعٛاٌَ املدتصي4-4١

ٖٞ املاد٠ اييت هلا ايكدز٠ ع٢ً اختصاٍ َاد٠ اخس٣ ٖٚٞ اييت تفكد االيهرتْٚات  ايعاٌَ املدتصٍ :

 ٜٚصداد عدد تأنطدٖا اٟ ٖٞ اييت تتأنطد.  

ٖٞ املاد٠ اييت هلا ايكدز٠ ع٢ً أنطد٠ َاد٠ اخس٣ ٖٚٞ اييت تهتطب  ايعاٌَ املؤنطد :

 ٜكٌ عدد تأنطدٖا اٟ ٖٞ اييت ختتصٍ.االيهرتْٚات ٚ

   الحظ المعادلة ادناه
Cu    +  4HNO3                          Cu(NO3)2     +  2NO2    + 2H2O 
    0                       +1   +5  -2X3                                              +2       -1  X  2                           +4    -2 X2         +1 X2 -2     

  2اىل + 0ايٓشاؼ ٖٛ ايعاٌَ املدتظٍ الْ٘ تأنغز َٔ 

  4اىل + 5+ايٓرتٚدني ٖٛ ايعاٌَ املؤنطد اختصٍ َٔ 

 

 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  5الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 االَج١ً ٚايتُازٜٔ ٚاض١ً٦ ايفصٌ ارتاص١ باملٛاضٝع ايطابك١

ـــٌ ــــٚايعاَاملؤنطد حدد ايعاٌَ ( 4-3َجاٍ )

 َٔ ايتفاعالت االت١ٝيف نٌ  املدتصٍ

 Zn   + CuSO4               ZnSO4   + Cu    
Zn             Zn+2 + 2e- عانى تأكسد لذا هو عامل مختزل 

Cu+2  + 2e-          Cu عانى اختزال لذا هو عامل مؤكسد 

 

Cu   + 2AgNO3           Cu(NO3)2   + 2Ag    
Cu             Cu+2 + 2e-  تأكسد لذا هو عامل مختزلعانى  

2Ag+  + 2e-        2Ag عانى اختزال لذا هو عامل مؤكسد 

ٚايعاَــٌ املؤنطد حدد ايعاٌَ (4-3متسٜٔ )

 يف نٌ َٔ ايتفاعالت االت١ٝاملدتصٍ 

 2C   + O2               2CO   
2C             2C+2 + 4e- عانى تأكسد لذا هو عامل مختزل 

O2      + 4e-         2O-2 عانى اختزال لذا هو عامل مؤكسد 

 

Mg   + Cl2                MgCl2    
Mg           Mg+2 + 2e- عانى تأكسد لذا هو عامل مختزل 

Cl2   + 2e-           2Cl- عانى اختزال لذا هو عامل مؤكسد 

  اضايف 

 فً التفاعل التالً اي مما ٌأتً تم  اختزاله

2K + Br2                   2K
+
    + 2Br – 

2K             2K
+
    + 2e

 تأكسد      –

Br2  +  2e
- 
            2Br -     اختزال  

تم  Br2من معادلً نصف التفاعل نالحظ ان 

 1-الى   0اختزاله الن عدد تأكسده لل من 

 / ( َٔ اض١ً٦ ايفص4ٌ-15ضؤاٍ )

 المختزل فً التفاعلحدد العامل المؤكسد والعامل 
AgNO2+Cl2+2KOH      AgNO3 +2KCl +3H2O 

 ج/ 

AgNO3 .هو العامل المختزل النه عانى تأكسد 

Cl2       .هو العامل المؤكسد النه عانى اختزال 

 
    

 / اٟ تفاعٌ ٖٛ تفاعٌ تأنغز ٚاختظاٍ يًتفاعالت ايتاي١ٝ( َٔ اع١ً٦ ايفص4ٌ-23عؤاٍ )

1)  Al2O3         +    6HCl                             2AlCl3      +    3H2O  
    +3 x2   -2 X 3                      +1  -1                                               +3    -1 X 3                 +1x2 –2  

 اعداد التأكسد لجمٌع عناصر التفاعلج / لٌس تفاعل تأكسد واختزال النه لم ٌحدث اي تغٌر فً 

2)  2Na         +        Cl2                             2NaCl     
             0                                      0                                                   +1  -1                                                

عناصر التفاعللتغٌر فً اعداد التأكسد  لوجودج / تفاعل تأكسد واختزال   
3)  2KClO3                                                  2KCl      +    3O2  
           +1   +5  -2X3                                                                           +1  -1                      0 

عناصر التفاعللبعض تغٌر فً اعداد التأكسد  لوجودج / تفاعل تأكسد واختزال   
4)   SiBr4        +    3H2O                            H2SiO3      +    4HBr  

    +4   -1 X4                   +1x2   -2                                         +2  +4   -6                      +1   -1 

 ج / لٌس تفاعل تأكسد واختزال النه لم ٌحدث اي تغٌر فً اعداد التأكسد لجمٌع عناصر التفاعل
5)  Zn        +    CuSO4                                ZnSO4     +    Cu  
           0                         +2     -2                                                        +2    -2                 0 

عناصر التفاعل لبعض تغٌر فً اعداد التأكسد  لوجودج / تفاعل تأكسد واختزال   
 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  6الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 ١ارتالٜا ايهٗسٚنُٝٝا4-5ٝ٥

 تتهٕٛ َٔ قطبني احدُٖا قطب َٛدب ٜدع٢ اآلْٛد ٚاالخس قطب ضايب ٜدع٢ ايهاثٛد

ٖٛ ايكطب املٛدب يًد١ًٝ ايهٗسٚنُٝٝا١ٝ٥ ٚايرٟ جتسٟ عٓدٙ ع١ًُٝ  -اآلْـــٛد :

 ايتأنطد ٜٚهٕٛ َصدزا ياليهرتْٚات.

جتسٟ عٓدٙ ع١ًُٝ ٖٛ ايكطب ايطايب يًد١ًٝ ايهٗسٚنُٝٝا١ٝ٥ ٚايرٟ  -ايهاثٛد :

 االختصاٍ حٝح تتخٍٛ ايٝ٘ االيهرتْٚات َٔ االْٛد عرب ضًو خازدٞ.

ٜهٕٛ نال ايكطبني يف ستًٍٛ ايهرتٚيٝيت تػرتى َهْٛات٘ يف تفاعالت االنطد٠ 

 ٚاالختصاٍ ٚاييت جتسٟ ع٢ً ضطح ايكطبني

 تكطِ ارتالٜا ايهٗسٚنُٝٝا١ٝ٥ اىل ْٛعني

 ارتالٜا االيهرتٚيٝت١ٝ -2ارتالٜا ايهًفا١ْٝ ) ايفٛيت١ٝ(   -1

 ارتالٜا ايهًفا4-6١ْٝ

ٖٞ تًو ارتالٜا اييت تتخٍٛ فٝٗا ايطاق١ ايهُٝٝا١ٝ٥ اىل طاق١ نٗسبا١ٝ٥ َٔ خالٍ تفاعٌ 

 نُٝٝا٥ٞ دنسٟ تًكا٥ٝا ٚتط٢ُ اٜطا بارت١ًٝ ايفٛيت١ٝ َٔ االَج١ً عًٝٗا ايٓطا٥د ٚايبطازٜات. 

 اختصاٍ داخٌ خ١ًٝ نًفا١ْٝ؟ع/ ٚضح مبجاٍ اٚ جتسب١ ع١ًُٝ حدٚخ أنطد٠ ٚ 

ج/ عٓد غُس يٛح َٔ ارتازصني يف ستًٍٛ نربٜتات ايٓخاع ايصزقا٤ ٜبدأ بايتآنٌ ٜٚصاحب ذيو 

شٜاد٠ يف تسنٝص اْٜٛات ارتازصني اٟ حدٚخ تفاعٌ تًكا٥ٞ. ٚيف ْفظ ايٛقت تبدا طبك١ ب١ٝٓ 

ٜٚبدئ ايًٕٛ االشزم )عٓصس ايٓخاع( بانطا٤ ارتازصني ٜٚرتضب قطِ َٔ ايٓخاع يف قعس االْا٤ 

 ٜٚصبح احملًٍٛ عدِٜ ايًٕٛ. ْتٝذ١ يٓكصإ تسنٝص اْٜٛات ايٓخاع(باالختفا٤) 

  Zn
  
    +   CuSO4                            Cu            +     ZnSO4    

 اٌونات الكبرٌتات لم تعان تغٌر فً اعداد تأكسدها ) النها لم تشترن بالتفاعل الكٌمٌائً(

 داْٝاٍخ١ًٝ 

 
 

  

 

 

 

                                                

 االنود                                -K +                       Clالكاثود                                        

 جسر ملحً                                                        

 سداد لطنً                                                           

 

 ZnSO4محلول                                                    CuSO4محلول                         

 

Cu+2        

SO4-2         

Zn+2        

Zn+2  SO4-2 

Cu Zn 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  7الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 َهْٛات خ١ًٝ راْٝاٍ

 تعترب خ١ًٝ راْٝاٍ َٔ أؽٗض ٚابغط ارتالٜا ايهًفا١ْٝ َٚهْٛاتٗا االعاع١ٝ

 يٛح ارتاصصني َػُٛص يف ستًٍٛ نربٜتات ارتاصصني ٖٚٛ ايكطب املٛدب ايشٟ جتضٟ عًٝ٘ ع١ًُٝ ايتأنغز -1

 جتضٟ عًٝ٘ ع١ًُٝ االختظاٍ.نربٜتات ايٓشاؼ ٖٚٛ ايكطب ايغايب ايشٟ ستًٍٛ  يٛح ايٓشاؼ َػُٛص يف  -2

 عًو خاصدٞ ذنزخ فٝ٘ اْتكاٍ االيهرتْٚات َٔ االْٛر اىل ايهاثٛر. -3

َكًررٛي ذنتررٟٛ ستًررٍٛ   Uعبرراص٠ عررٔ اْبررٛي طدررادٞ عًرر٢ ؽررهٌ سررضف     -: دغررض ًَشررٞ  -4

 ايهرتٚيٝيت خاٌَ ٜجبت بزاخٌ االْبٛي مبار٠ تزع٢ االناص ٚاُٖٝت٘ 
 ر انُاٍ ايزا٥ض٠ ايهٗضبا١ٝ٥.    1

 اٟ تتشضى االْٜٛات َٔ خالي٘ َٔ ٚعا٤ اىل أخضتٛصٌٝ ستًٛيٞ ايكطبني رٕٚ اَتظادُٗا   -2

 تعارٌف اخرى 
َار٠ صُػ١ٝ حنصٌ عًٝٗا َٔ ايطبٝع١ هلرا اعرتدزاَات َتعرزر٠ تصربئ عرا١ً٥ عٓرز تغردٝٓٗا ٚصرًب١         االناص : 

 املًشٞ.بزصد١ سضاص٠ ايػضف١ تغتعٌُ يتجبٝت املار٠ االيهرتٚيٝت١ٝ ارتا١ًَ راخٌ ادتغض 

ٖٛ سيو ايعٓصض املػُٛص يف ستًٍٛ اْٜٛات٘ اٚ ايشٟ ٜهٕٛ يف ساي١ متاؼ َع ستًٍٛ ذنترٟٛ اْٜٛاتر٘    -قطب ايعٓصض:

 َجٌ يٛح ارتاصصني املػُٛص يف ستًٍٛ نربٜتات ارتاصصني.

 

 ؼ/ أنتب تفاعالت ْصفٞ خ١ًٝ راْٝاٍ ايتفاعٌ ايعاّ يًد١ًٝ ٚاؽضح ع١ًُٝ خ١ًٝ راْٝاٍ؟

 تفاعالت ْصفٞ ارت١ًٝادتٛاي / 

     Zn(s)                                              Zn+2
(aq)     + 2e-           تفاعل نصف خلٌة تأكسد 

     Cu+2
(aq)         +  2e-

                                     Cu(s)              تفاعل نصف خلٌة اختزال    

 يًد١ًٝايتفاعٌ ايعاّ   

 Zn(s)      +      Cu+2
(aq)         

                                                  Zn+2
(aq)      +      Cu(s)                                             

حاملا تهتٌُ ايدا٥س٠ ايهٗسبا١ٝ٥ تبدا تفاعالت ْصفٞ خ١ًٝ ارت١ًٝ عٌُ خ١ًٝ داْٝاٍ : 

 ٚاالختصاٍ تًكا٥ٝا ٚنُا ًٜٞايتأنطد 

نٌ سص٠ خاصصني تفكز ايهرتْٚني يٝعطٞ  -: ) االْٛر( Znتفاعٌ ْصف ارت١ًٝ / قطب  -1
+2Zn

 

فٝٓتكٌ 

االيهرتٕٚ َٔ قطب ارتاصصني عرب ايغًو املٛصٌ ارتاصدٞ ٚتزخٌ ستًٍٛ قطب ايٓشاؼ يشا ٜشٚي ٜٚتأنٌ 

Zn        يٛح ارتاصصني تزصدنٝا
+2

        +   2e-     
تأكسد
 Zn    

Znنٌ اٜٕٛ حناؼ ٜهتغب ايهرتْٚني ايكار١َ َٔ  -( :ايهاثٛر)  Cuتفاعٌ ْصف ارت١ًٝ / قطب  -2
 

عرب 

فٝظرار  ايغًو املٛصٌ ارتاصدٞ فتتشٍٛ اىل سصات ايٓشاؼ ايصًب١ ٚترتعب ع٢ً يٛح ايٓشاؼ

      Cu                                       مسه٘
اختزال 

                 Cu
+2

   +   2e-     
 َٔ االَج١ً ع٢ً املضنبات ارتا١ًَ املغتع١ًُ مل٧ً ادتغض املًشٞ  -1َالسظات اخض٣:  

 غًو ارتاصدٞ يٓكٌ االيهرتْٚات ٚادتغض املًشٞ يٓكٌ االْٜٛات(يًتشنري)اي -2                     

 ٖٓاى خالٜا َؾاب٘ يزاْٝاٍ َٔ سٝح ايتصُِٝ يهٔ ختتًف يف ْٛع االقطاي. -3                     

 ( يف ايصفش١ ايالسك١ ٜعترب منٛسز ذتٌ َغا٥ٌ خ١ًٝ راْٝاٍ ٚارتالٜا املؾاب4.١ٗ-4َجاٍ ) -4                     
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 َا ايشٟ ذنزخ يف خ١ًٝ راْٝاٍ

  بعز فرت٠ َٔ ايظَٔ بعز اْتكاٍ االيهرتْٚات َٔ سصات ارتاصصني اىل يٛح ايٓشاؼ عٝظرار تضنٝظ اْٜٛات ارتاصصنيZn+2 

ٚاٜطا 

 عٝهٕٛ ٖٓاى ْكص يف ستًٍٛ نربٜتات ايٓشاؼ فغٝشزخ االتٞ

 املًشٞ اىل ستًٍٛ نربٜتات ارتاصصني باجتاٙ االْٛر.اْٜٛات ايهربٜتات اييت بكٝت يف قطب ايهاثٛر عتٓتكٌ اىل ادتغض  - أ

+Kاْٜٛات ايبٛتاعّٝٛ  - ي
Cu+2عتٓتكٌ َٔ ادتغض املًشٞ اىل ستًٍٛ نربٜتات ايٓشاؼ ملعادت١ ْكص تضنٝظ اٜٕٛ ايٓشاؼ  

بُٝٓا  

Zn+2عتٓتكٌ اىل ستًٍٛ نربٜتات ارتاصصني ملعادت١ ايفا٥ض َٔ اْٜٛات ارتاصصني  -Clاْٜٛات 
. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٗز ارت١ًٝ ا ايهًفا4-7١ْٝ

 ٖٛ فضم ادتٗز اذتاصٌ بني يٛح ايعٓصض ٚستًٍٛ اْٜٛات٘ ٜٚكغِ اىل دٗز ايكطب :

 َكزاص ٌَٝ املار٠ حنٛ فكزإ االيهرتْٚات. ر دٗز ايتأنغز :1

 َكزاص ٌَٝ املار٠ حنٛ انتغاي االيهرتْٚات. ر دٗز االختظاٍ :2

 ايهٗضبا٥ٞ َٔ االْٛر باجتاٙ ايهاثٛر؟عًٌ / ملاسا ٜغضٟ ايتٝاص 

 بغبب ايفضم بني ادتٗز ايهٗضبا٥ٞ يًكطبني ٜٚعضف بايك٠ٛ ايزافع١ ايهٗضبا١ٝ٥ادتٛاي / 

 

 ٖٛ انرب ق١ُٝ يفضم ادتٗز بني قطيب االْٛر ٚايهاثٛر اٟ ٖٞ  (: (emfايك٠ٛ ايزافع١ ايهٗضبا١ٝ٥

 َكٝاؼ يًذٗز ٚيٝػ ايك٠ٛ                                        

  ايفٛيتُٝٝرتٜكاؼ َكٝاؼ ادتٗز مبكٝاؼ ٜزع٢. 

 
 

اسا عًُت إ ايتفاعٌ  ايتايٞ ذنزخ بصٛص٠ تًكا١ٝ٥ يف ارت١ًٝ ايهًفا١ْٝ املٛضش١ يف  (4 - 4َجاٍ ) 

  ايؾهٌ

Cu   + 2Ag+            Cu+2   + 2Ag 
 اكتب تفاعلً نصفً الخلٌة -أ

 وضح اتجاه سرٌان االلكترونات عبر -ب

 السلن الخارجً واتجاه حركة االٌونات

 KNO3بمحلول عبر الجسر الملحً المملوء

 االجوبة

 تفاعالت نصفً الخلٌة ستكون كاالتً(أ

          Cu                    Cu+2   + 2e-       تفاعل التأكسد / االنود نصف
               2Ag+  + 2e-                 2Ag               تفاعل االختزال كاثود نصف

باتجاه الكاثود قطب النحاس منطلقة من االنود قطب السلك الخارجً تسري االلكترونات عبر (ب

 +Kالفضة بٌنما تتحرك االٌونات الموجبة 
 باتجاه المطب السالب الكاثودعبر الجسر الملحً 

واالٌونات السالبة 
-NO3 باتجاه المطب الموجب االنود 

 

 
 

 

AgNO3
- 

 

 

Cu(NO3)2 

Ag Cu 

K+ NO3
_ 
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 مقدمة 
فرع من فروع علم الكٌمٌاء تهتم بالتحوالت بٌن الطاقة الكٌمٌائٌة  الكيمياء الكهربائية :

نتٌجة امرار التٌار الكهربائً والتفاعالت التً تؤدي والكهربائٌة اي تهتم بالتفاعالت التً تحصل 
 الى نشؤ تٌار كهربائً.

 س/ ما اهي اهم تطبيقات الكيمياء الكهربائية.
 عملٌات الطالء والترسٌب. -2تصمٌم واستعمال البطارٌات المختلفة   -2

 تصنٌع الدوائر الكهربائٌة المطبوعة وعملٌة تنقٌة الفلزات.  -3    

 التأكسداعداد   4-2
  إ قٝاع دٗد ارت١ًٝ ايكٝاضٞ ٜتطًب قٝاع دٗٛد اقطاب ايتأنطد ٚاالختصاٍ حتت ايظسٚف

 ايكٝاض١ٝ ٖٚرا االَس ٜتطًب ٚدٛد َسدع يكٝاع دٗٛد االقطاب ايكٝاض١ٝ َٚٓٗا اهلٝدزٚدني.

 قطب اهلٝدزٚدني ايكٝاضٞ

كٌمٌائً متوسط بٌن العناصر وهو ذو نشاط النه جهده المٌاسً معلوم = صفر تم اختٌاره كمطب مرجع 
 الحظ المعادلتٌن ادناه. ٌمكن استخدامه مرة كمطب انود ومرة كمطب كاثود

  H2(g)                    2H
+

(aq)
  
    + 2e

-  
                 E

°
anode   = 0 V 

  
 2H

+
(aq)

 
   +  2e

- 
                  H2                       E

°
cathode = 0 V 

 ؟ SHE )ؼ/ صف قطب اهلٝزصٚدني ايكٝاعٞ) 

ٜتهٕٛ َٔ اْبٛب١ شداد١ٝ ميسز بٗا غاش اهلٝدزٚدني ع٢ً غهٌ فكاعات عٓد ضػط / ج 

1atm  25ٚحساز٠C°  يف ستًٍٛ ذنتٟٛ اْٜٛاتH+ 

. ٚحتتٟٛ االْبٛب١ 1Mبرتنٝص  HClَجٌ 

 .َٔ ايبالتنييف اضفًٗا ع٢ً قطع١ بالتني َػطا٠ بطبك١ خػ١ٓ َٔ ايبالتني َتص١ً بطًو 

 ؟عًٌ/ملاسا ٜغتدزّ ايبالتني يف صٓع قطب اهلٝزصٚدني ايكٝاعٞ 

 ال تعاْٞ تأنغز ٚاختظاٍ ٚاٜطا ٜكّٛ مبٗتُني / الْ٘ َار٠ خا١ًَز

 تٛفري عطئ يًكطب ميهٔ تفهو دظ٥ٝات اهلٝزصٚدني عًٝ٘. -1

 تٛفري ٚع١ًٝ ذتزٚخ تٛصٌٝ نٗضبا٥ٞ َع ايزا٥ض٠ ارتاصد١ٝ. -2

االخض٣ سٝح   اعتدزاّ قطب اهلٝزصٚدني يكٝاؼ ادتٗٛر ايكٝاع١ٝ يألقطاي ٔميه :دٗٛر االقطاي ايكٝاع١ٝ

عٝهٕٛ دٗز ارت١ًٝ ايكٝاعٞ َغاٜٚا يًذٗز ايكٝاعٞ يكطب ايعٓصض + دٗز ٜضبط َع ايكطب االخض يعٌُ خ١ًٝ 

 صفض ٚعًٝ٘ عٝهٕٛ =قطب اهلٝزصٚدني ايكٝاعٞ ايشٟ ٖٛ 

 ادتٗز ايكٝاعٞ يكطب ايعٓصض =دٗز ارت١ًٝ ايكٝاعٞ                

 

فإٔ دٗد ارت١ًٝ  1Mٚتسانٝص االْٜٛات 1atmٚضػط   °25Cٚعٓد ايظسٚف ايكٝاض١ٝ 

 = ايكٝاضٞ

 

من الكتاب  167راجع ص 

الممرر جدول جهود االختزال 

المٌاسٌة للعناصر معبرا 

 Vعنها بوحدة الفولت 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  10الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

  

 تٛضٝئ ع١ًُٝ قٝاؼ دٗٛر االقطاي ايكٝاع١ٝ باعتدزاّ قطب اهلٝزصٚدني ايكٝاعٞ

 ْأخش ع٢ً عبٌٝ املجاٍ خ١ًٝ َه١ْٛ َٔ قطب ارتاصصني نأْٛر ٚقطب اهلٝزصٚدني ناثٛر

 عٓز قٝاؼ ادتٗز ارت١ًٝ ايكٝاعٞ هلشا ارت١ًٝ عٝهٕٛ ٚفل ايعالق١ ايتاي١ٝ

=صفض فعًٝ٘ دٗز االْٛر =  SHE )ٚمبا إ دٗز اهلٝزصٚدني ايكٝاعٞ) V +0.763 =ٚدز إ دٗزٖا ايكٝاعٞ 

 V 0.763+ =اٟ دٗز ايتأنغز يًداصصني  تأنغزٚمبا إ دٗز االْٛر ٖٛ دٗز   +0.763

 ٚعًٝ٘ مما عبل ْغتٓتر َالسظتني َُٗتني دزا V 0.763رر  =ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ دٗز االختظاٍ يًداصصني 

 

ايكٝاعٞ ٚعًٝ٘ ٚمبا اْ٘ را٥ُا عٝعطٞ يف االع١ً٦ دٗز  االختظاٍ ررر دٗز  =ايكٝاعٞ  ايتأنغزدٗز  إ -2

 اختظاٍ دنب إ تكًب اؽاص٠ االْٛر ست٢ تتشٍٛ اىل ق١ُٝ دٗز ايتأنغز ايكٝاعٞ

 َالسظات عٔ سغاي ادتٗز ارت١ًٝ ايكٝاعٞ.

 عٓز سغاي دٗز ارت١ًٝ ايكٝاعٞ دنب َضاعا٠ ايٓكاط االت١ٝ

اٚ سغب ايضعِ  اٚ سغب َصطًشات َع١ٓٝ  ) تأتً الحما(اختٝاص االْٛر ٚايهاثٛر سغب املعاري١  اٚ ايتعبري ايعاّ يًد١ًٝ ٜتِ -1

 ٚاالصػض اْٛر اثٛر رب يف ساي١ عزّ تٛفض ٖشٙ ايٓكاط االصبع١ ٜعتُز ع٢ً دٗٛر االختظاٍ سٝح اال

دنب إ ٜهٕٛ عزر االيهرتْٚات املفكٛر٠ عٓز قطب االْٛر َغا١ٜٚ يعزر االيهرتْٚات املهتغب١ عٓز االْٛر يف ساي١  -2

اْٗا غري َتغا١ٜٚ دنب دعًٗا َتغا١ٜٚ بطضي طضيف املعاري١ اٚ اسز طضفٝٗا بضقِ َعني َٓاعب يًُغاٚا٠ َع َضاعا٠ 

 )الْٗا َٔ ارتٛاص املضنظ٠ اييت ال تعتُز ع٢ً ايه١ُٝ(.َؾٍُٛ بع١ًُٝ ايطضياالختظاٍ ايتأنغز غري  ٟاْ٘ دٗز

 V I2    +  2e-              2I -        E cathode = 0.53السظ املعاريتني ارْاٙ  

V            2I2    +  4e-              4I -        E cathode = 0.53 

 تفاعالت ْصفٞ ارت١ًٝ ٖٞ تفاعالت اْعهاع١ٝ سٝح ميهٔ ألٟ قطب إ ٜعٌُ َض٠ ناثٛر َض٠ اْٛر  -3

العتدضاز ق١ُٝ دٗز ارت١ًٝ ايكٝاعٞ ْهتب تفاعالت ْصفٞ ارت١ًٝ عٓز االقطاي ْٚهتب اَاَٗا دٗٛرٖا ايكٝاع١ٝ  -4

 ايتأنغز يالْٛر ٚاالختظاٍ يًهاثٛر ثِ ْطبل ايعالق١ ايتاي١ٝ

 .اسا ناْت ق١ُٝ دٗز ارت١ًٝ َٛدب ْكٍٛ تفاعالت ارت١ًٝ تًكا١ٝ٥ اَا اسا ناْت عايب١ ْكٍٛ غري تًكا١ٝ٥ -5

( 4-5َجاٍ )

Ezn
+2/zn = 0.76 ــ V   ECu

+2/Cu =+0.34 V  
 نختار قطب الخارصٌن انود النه ٌملك اقل جهدالحل/ 

Zn              Zn+2    + 2e-   Eanode = +0.76 V 

Cu+2  +   2e-         Cu     Ecathode = +0.34 V 

 Zn  + Cu+2             Zn+2   + Cu التفاعل العام للخلٌة 

اسغب دٗز خ١ًٝ قٝاعٞ مت عًُٗا َٔ قطب (4-5متضٜٔ)

ٚقطب ايهارَّٝٛ ايهضّٚ َٔ ْرتات  1Mاملػُٛص يف  ايهضّٚ

 َٔ ْرتات٘؟ 1Mاملػُٛص يف 
ECd

+2/Cd = 0.40 ــ V   ECr
+2/Cr =-0.74 V  

 نختار قطب الكروم انود النه ٌملك اقل جهدالحل/ 

Cr              Cr +2    + 2e-   Eanode = +0.74 V 

Cd+2  +   2e-          Cd     Ecathode = -0.40 V 

 Cr  + Cd+2             Cr+2   + Cd التفاعل العام للخلٌة 

 

 

 G∆عكس 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  11الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

املُج١ً باملعارالت ارْاٙ حتت ايظضٚف ايتأنغز ٚاالختظاٍ ٌٖ ميهٔ سزٚخ نٌ َٔ تفاعالت  (4-5متضٜٔ)

 ؟اسا عًُت إ دٗٛر االختظاٍ ايكٝاع١ٝبؾهٌ تًكا٥ٞ ايكٝاع١ٝ 

ECo
+2/Co= 0.28 ــ V       ENi

+2/Ni =-0.25 V     EFe
+2/ Fe= 0.44 ــV    EAu

+3/Au =+1.50 V  

1)  Ni(s)      +      Co+2
(aq)         

                                                  Ni+2
(aq)      +      Co(s)     

    ٚعًٝ٘ عتهٕٛ َعارييت ْصف ارت١ًٝ ناالتٞٚايهٛبًت ٖٛ ايهاثٛر ايٓٝهٌ ٖٛ االْٛر ٚاضئ َٔ املعاري١ إ 

Ni                           Ni+2    + 2e-           Eanode = +0.25 V 

Co+2  +   2e-                    Co            Ecathode = -0.28 V 

 Ni  + C0+2                                    Ni+2   + C0 التفاعل العام للخلٌة 
 

 

2)  2Au+3
(aq)      +      3Fe(s)         

                                                  2Au (s)      +      3Fe+2
(aq) 

    ٖٛ ايهاثٛر ٚعًٝ٘ عتهٕٛ َعارييت ْصف ارت١ًٝ ناالتٞ ٚايشٖب ٚاضئ َٔ املعاري١ إ اذتزٜز ٖٛ االْٛر 

3Fe                           3Fe+2    + 6e-           Eanode = +0.44 V 

2Au+3  +   6e-                    2Au            Ecathode = +1.50 V 

2Au+3 التفاعل العام للخلٌة 
(aq)      +      3Fe(s)         

                                    2Au (s)      +      3Fe+2
(aq) 

 

 

 اْٛاع االقطاي 

ٜتهٕٛ ٖشا ايٓٛع َٔ غُض يٛح ايفًظ يف ستًٍٛ اْٜٛات٘ َجاٍ سيو قطب ارتاصصني  قطب ايفًظ / اٜٕٛ ايفًظ -1

+Zn/Znاملػُٛص يف اْٜٛات نربٜتات ارتاصصني  
 ٚتهٕٛ تفاعالت٘ بايصٛص٠ ايتاي١ٝ  

Zn                                    Zn
+2

    + 2e
-  

   anode  

Zn
+2

   +     2e
-
                             Zn       cathode  

ٜتهٕٛ ٖشا ايٓٛع َٔ ضذ غاط خالٍ اْبٛب١ طداد١ٝ بطػط َعني راخٌ ستًٍٛ ذنتٟٛ اْٜٛات  ايكطب ايػاطٟ -2

يشيو ايػاط ٜٚهٕٛ ايػاط غري َٛصٌ يشا ٜغتدزّ عار٠ عًو َٔ ايبالتني َجبت يف االْبٛب١ ايظداد١ٝ ٜعٌُ 

 َجاٍ سيو ضذ غاط اهلٝزصٚدني بطػط نغطئ َٛصٌ يًتٝاص ايهٗضبا٥ٞ

(1atm) ْٜٛات اهلٝزصٚدني َجٌ يف ستًٍٛ ذنتٟٛ اHCl ٜٚهٕٛ نكطب اْٛر 

H2(g)                                    2H
+
   + 2e

-  
   anode  

 HClاٚ ضذ غاط ايهًٛص يف ستًٍٛ ذنتٟٛ اْٜٛات٘ َجٌ 

Cl2   +     2e
-
                             2Cl

-
       cathode  

ٜتهٕٛ ٖشا ايٓٛع َٔ غُض عًو َٔ ايبالتني اٚ عُٛر َٔ ايهضافٝت يف ستًٍٛ  أقطاي ايتأنغز ٚاالختظاٍ -3

Fe   ذنتٟٛ اْٜٛات عٓصض ي٘ ساييت تانغز شتتًفتني َجٌ 
+2 

,Fe
+3

Snاو  
+2 

,Sn
+4 

Fe
+2

                                    Fe
+3

    + e
-  

   anode  

Sn
+4

   +     2e
-
                             Sn

+2
       cathode 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  12الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 ايتعبري عٔ ارت١ًٝ ايهًفا١ْٝ نتاب١

 ايتعبري عٔ قطب فًظ/ اٜٕٛ فًظ( 1

 أ ــ اذا نإ ناثٛد بايصٛز٠ ايتاي١ٝ

( زَص اٜٕٛ ايفًص)تسنٝصٙ املٛالزٟ│زَص ايفًص   

Zn
+2

(aq)    +   2e
-   

                 Zn(s)      الكاثود       الحظ تفاعل نصف الخلٌة االتً لمطب  
Znضٝهٕٛ ايتعبري ناالتٞ 

+2
(1M) │Zn                                                        

 ب ــ اذا نإ اْٛد بايصٛز٠ ايتاي١ٝ       

زَص ايفًص │ايفًص ٕزَص أٜٛ  (تسنٝصٙ املٛالزٟ)

Zn (s)    
   

                 Zn
+2

(aq)  + 2e
-
االنود       الحظ تفاعل نصف الخلٌة االتً لمطب      

(1M)                                                               عٝهٕٛ ايتعبري ناالتٞ 
+2

Zn│Zn

 الغازيمطب الالتعبٌر عن ب (
 اذا نإ ناثٛد بايصٛز٠ ايتاي١ٝأ ــ 

)تسنٝصٙ املٛالزٟ( زَص اٜٕٛ ايػاش│زَص ايػاش  (1atm)│Pt 

2H
+

 (aq)    +   2e
-   

                 H2(g)            الحظ تفاعل نصف الخلٌة االتً لمطب الكاثود 
Hضٝهٕٛ ايتعبري ناالتٞ 

+
 (1M) │H2(1atm)│Pt                                        

   ب ــ اذا نإ اْٛد بايصٛز٠ ايتاي١ٝ     

Pt│زَص ايػاش(1atm)│ اٜٕٛ ايػاشزَص   )تسنٝصٙ املٛالزٟ )

H2 (g)    
   

                 2H
+

(aq)  + 2e
-
        الحظ تفاعل نصف الخلٌة االتً لمطب االنود   

Pt│H2(1atm)│H ضٝهٕٛ ايتعبري ناالتٞ
+
(1M)                                   

    

 ايتأنغز ٚاالختظاٍي اقطأايتعبري عٔ ز (

Fe
+2

 (aq)    
   

                 Fe
+3

 (aq)  + e
-
 الحظ تفاعل نصف الخلٌة االتً لمطب االنود          

Pt│Fe ضٝهٕٛ ايتعبري ناالتٞ
+2

(1M);Fe
+3

(1M)                                 

       
ميجٌ حد ايطٛز اٟ اذتد ايفاصٌ بني ايفًص اٚ ايػاش ٚاْٜٛات٘ يرا  │إ ارتط ايعُٛدٟ 

الُْٗا َٔ ْفظ ايطٛز. ;يف ايٓٛع ايجايح ٚضع ايسَص

 

 ٚاالٕ نٝف١ٝ نتاب١ ايتعبري ايعاّ يًد١ًٝ 

 تهتب بعز حتزٜز قطيب االْٛر ٚايهاثٛر َٚٔ اٟ ْٛع َٔ االْٛاع ايجالخ ٚتهتب بايصٛص٠ ايتاي١ٝ

 تعبري قطب االْٛد ││ ايهاثٛدتعبري قطب 

 عًٞ عبٌٝ املجاٍ تفاعٌ خ١ًٝ راْٝاٍ االت١ٝ

Zn(s)      +      Cu+2
(aq)         

                                                  Zn+2
(aq)      +      Cu(s)                                             

Zn  │Zn
+2

(1M)      ││     Cu
+2

(1M)
 
│Cu                                        



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  13الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X                  X+     +  e- 

 

 

 

2O-2                        O2   +    4e-       2    اوCl-                        Cl2   +    2e 
 

 

 

 االمثلة والتمارٌن ومسائل الفصل الخاصة بمواضٌع فرق جهد الخلٌة الكلفانٌة
 ايتفاعٌ ايعاّ رت١ًٝ نًفا١ْٝ ( 4-7متضٜٔ ) 

      Cl 2(g) +   2Ag(s)             
                                                  2Cl 

-
(aq) +   2Ag+

(aq)                                              
 ايتأنغز ٚاالختظاٍثِ أنتب تفاعًٞ ارت١ًٝ نتاب١ عرب عٔ 

    Ag  │Ag
+
 (1M)      ││     Cl

-
(1M)

 
│Cl2(1atm)│Pt      التعبٌر عن الخلٌة   

 تفاعالت نصفً الخلٌة
 2Ag(s)             

                           
2Ag

+
(aq)     + 2e

- 
    تفاعل تأكسد انود     

  Cl2(g)     + 2e
-
                 2Cl

-
                                                                    تفاعل اختزال كاثود                     

 

 

 

               Z                          لطعةPt 

 لطب الخارصٌن                                                                   لطب الهٌدروجٌن                      

 الحــــــــل/ تفاعالت نصفً الخلٌة

  Zn(s)                                Zn+2
(aq)      +      2e- 

 تفاعل تأكسد انود                               

2H+
 (aq)    +   2e-   

                 H2(g)   تفاعل اختزال كاثود                      
   Zn(s)      +      2H+

 (aq)         
                                       Zn+2

(aq)      +      H2(g)
 
 التفاعل العام للخلٌة          

    Zn  │Zn
+2

(1M)      ││     H
+
 (1M)

 
│H2)1atm(│Pt      التعبٌر عن الخلٌة                                   

 

 

 

HCl  1M 

 

 

ZnSO  1M 

 

H2 Zn 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  14الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

Agاساب١ فًظ ايفط١ املٛدٛر يف ستًٍٛ ذنتٟٛ اٜٕٛ  HClٌٖ بإَهإ ستًٍٛ ( 4-8متضٜٔ ) 
+ 

برتنٝظ 

1M))  ٕيًد١ًٝ املعرب عٓٗا نتاب١  عًُا اEAg
+/Ag= + 0.8 V  

Ag  │Ag
+
 (1M)      ││     H

+
(1M)

 
│H2(1atm)│Pt 

  من التعبٌر العام للخلٌة واضح ان الفضة انود والهٌدروجٌن كاثود وعلٌه ستكون تفاعالت نصفً الخلٌة كاالتًالحــل / 
 2Ag(s)             

                                 
2Ag

+
(aq)     + 2e

- 
      Eanode = - 0.80  V   

  2H
+

(aq)     + 2e
-
                 H2 (g)                      Ecanthde =   0       V   

2Ag(s)  + 2H
+

(ag)             
                    

2Ag
+

(aq)    +    H2(g)       التفاعل العام للخلٌة     

                                   
 

 ٚعًٝ٘ ال ميهٔ اذاب١ فًص ايفط١ الٕ ارت١ًٝ مل تعٌُ بػهٌ تًكا٥ٞ.

اٟ َٔ املٛار يف االطٚاز ايتاي١ٝ االفطٌ عاٌَ َؤنغز اسا عًُت إ دٗٛر  ( َٔ اع١ً٦ ايفصٌ / 4-3عؤاٍ )

 )تذكر المادة االفضل عامل مؤكسد هً االكبر جهد اختزال(االختظاٍ ايكٝاع١ٝ هلا  

EAg
+/Ag= + 0.8, ECr

+3/Cr =-0.74V,ECd
+2/Cd= 0.4 ررV, EAu

+3/Au =+1.5V,EBr2/Br
-= +1.07V  

Auام  Br2 ( أ
+3  

Auالجواب /      
+3

 الن جهده االختزالً اكبر. 
Agام  H2 ( ب

+  
Agالجواب  /        

+
 الن جهده االختزالً اكبر. 

Cdج( 
+2 

Crام 
+3 

Cdالجواب  /      
+

 الن جهده االختزالً اكبر. 

ٌٖ دنضٟ تفاعٌ ارت١ًٝ املعرب عٓٗا ارْاٙ تًكا٥ٝا اّ ال اسا عًُت إ دٗٛر / ( َٔ اع١ً٦ ايفصٌ  4-13عؤاٍ )

EFeاالختظاٍ ايكٝاع١ٝ هلا  
+3/ Fe

+2=+0.77          EBr2/Br
-
 =+1.07V, 

          Pt│  Fe
+2

 (1M)      ; Fe
+3

  (1M)      ││     Br
-
(1M)

 
│Br2(1atm)│Pt      

 للخلٌة واضح ان اٌون الحدٌد هو االنود والبروم هو الكاثودمن التعبٌر العام الحــــــــل/ 

2Fe+2
(aq)             

                           2Fe+3
(aq)     +  2e-               Eanode = - 0.77 V   

  Br2(g)     + 2e-                    2Br - (aq)                    Ecanthde =   +1.07  V   

2Fe+2
(s)  + Br2(g)             

                               2Fe+3
 (aq)        +   2Br - (aq)        التفاعل العام للخلٌة    

                                   

 

بني اُٜٗا ذنضص اهلٝزصٚدني االملّٓٝٛ اّ ايشٖب عٓز تفاعًُٗا َع / َٔ اع١ً٦ ايفصٌ  ( 4-12عؤاٍ )

EAlاذتٛاَض املدفف١ عًُا إ 
+3/Al=-1.66       EAu

+3/Au =+1.5V 

دٗد ارت١ًٝ َٛدبا ٚمبا اْ٘  / يهٞ ٜتخسز اهلٝدزٚدني دنب إ ٜهٕٛ ناثٛد ٚدنب إ ٜهٕٛاذتــــــٌ 

 ناثٛد فٝذب إ خنتاز قطب دٗد اختصاي٘ ضايب الٕ ضٝهٕٛ اْٛد ٚتكًب اغازت٘ يرا خنتاز االملّٓٝٛ 

2Al(s)             
                                 2Al3+

(aq)     + 6e-         Eanode = + 1.66  V   

6H+
(aq)     + 6e-                   3H2 (g)                        Ecanthde =   0       V   

2Al(s)  + 6H+
(ag)             

                               2Al+3
(aq)        +    3H2(g)        التفاعل العام للخلٌة    

                                   

 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  15الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 َٔ ايٓشاؼ.يف اْا٤ ًَئ ايطعاّ ٌٖ ميهٔ سفظ ستًٍٛ /  ( َٔ اع١ً٦ ايفصٌ 4-16عؤاٍ )

      
 وٌجب ان ٌكون جهد الخلٌة سالبا حتى ال ٌحدث تفاعل (( ))تذكر لبل الحل االناء هو االنود والمادة مطلوب حفظها كاثود

ENa
+
/Na =-2.70    ECu

+2/Cu=+0.34         

Cu                          Cu
+2

       +  2e
-
     Eanode =   - 0.34 V 

2Na
+
   +  2e

-
                         2Na       Ecathode = - 2.70 V 

 

 

 . ايٓٝهٌيف اْا٤ َٔ  CuSO4ٌٖ ميهٔ سفظ ستًٍٛ نربٜتات ايٓشاؼ  /(  4-17عؤاٍ )

ENi
+2

/Ni =-0.24    ECu
+2/Cu=+0.34     )واجب( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 يًد١ًٝ االت١ٝ / (  4-28عؤاٍ )

                    Al  │Al
+3

(1M)      ││     Cd
+2

(1M)
 
│Cd 

 0.4V- =ٚدٗد االختصاٍ ايكٝاضٞ يًهادَّٝٛ  (V 1.26)   =ايكٝاضٞ  ارت١ًٝاذا عًُت إ دٗد 

 احطب دٗد االختصاٍ ايكٝاضٞ يالملّٓٝٛ.

 اذتـــــــــٌ/ٚاضح َٔ تعبري ارت١ًٝ إ االملّٓٝٛ اْٛد ٚايهادَّٝٛ ناثٛد ٚعًٝ٘ َعادالت ارت١ًٝ

2Al(s)             
                                 

2Al
3+

(aq)     + 6e
- 
        Eanode =       ?   V   

3Cd
+2

(aq)     + 6e
-
                   3Cd(s)                   Ecanthde =   -0.4V        

2Al(s)  + 3Cd
+2

(ag)             
                    

2Al
+3

(aq)        +    3Cd التفاعل العام للخلٌة       

                                   

 
                             = +  جهد تأكسد االلمنٌوم

 

 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  16الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 
 

 يف ايظضٚف ايكٝاع١ٌٖٝ ذنزخ ايتفاعٌ ايتايٞ بصٛص٠ تًكا١ٝ٥ /  1َجاٍ اضايف

EZn
+2

/Zn =-0.76    ECr
+3/Cr=-0.74         

2Cr(s)  + 3Zn
+2

(ag)             
                               

2Cr
+3

(aq)        +    3Zn(s)   

     

 
F  ايفازاداٟ ٖٞ ايػخ١ٓ

 َٔايه١ًٝ ملٍٛ ٚاحد 

 االيهرتْٚات ٚتطاٟٚ

96500 C / mol 
 
 

 = Jايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ 

ايػخ١ٓ  × Vدٗد ارت١ًٝ 

 ــــــ٘ٚعًٝــــ  Cايه١ًٝ

1J = 1 V × 1C 

 1V = 1J / 1C اٟ إ

 
 

n  عدد املٛالت اييت مت ٖٞ

حرفٗا عٓد مجع 

تفاعالت ْصفٞ ارت١ًٝ 

يرا دنب ايتأند اْٗا 

 َتطا١ٜٚ

 
 
R  ق١ُٝ ثابت١ ٖٞ= 

8.314 J/ K. mol 
 
 
 
 

 Keqٚثابت االتظإ G∆ٚطاق١ نبػ اذتض٠  Ecellايعالق١ بني دٗز ارت١ًٝ

∆G    = - nFEcell                       1 لخلٌة غٌر لٌاسٌة                    

∆G°   = - nFE
°
cell                      2           لخلٌة لٌاسٌة         

∆G° = -RTLnKeq                      3 عند االتزان                                    

 حنصٌ ع٢ً   3َع َعاري١   2َعاري١  °G∆ ٚعٓز ايتعٜٛض عٔ ق١ُٝ  

- nFE
°
cell= -RTLnKeq                   4 

E
°
cell = 

  

   LnKeq                              5 

 F=96500C/molٚق١ُٝ R=8.314J/K.molٚق١ُٝ (298K)سضاص٠ٚعٓز 

 بالصورة التالٌةتصبح المعادلة 

E
°
cell = 

                        

             
 LnKeq 

E
°
cell = 

       

 
 LnKeq                 6 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  17الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 
 الفصل الخاصة بالعاللة بٌن جهد الخلٌة وطالة كبس وثابت االتزاناالمثلة والتمارٌن ومسائل 

 خ١ًٝ نًفا١ْٝ قٝاع١ٝ تفاعًٗا ايعاّ  ( 4-7َجاٍ ) 

      2Ag
+

(aq)       + Pb      
                                                  

2Ag(s)   + Pb
+2

                                           
عًُا إ دٗٛر االختظاٍ ايكٝاع١ٝ ٖٞ ناالتٞ  °25Cٚثابت االتظإ عٓز سضاص٠  °G∆أسغب ق١ُٝ 

EAg
+/Ag= + 0.8 V   EPb

+2
/Pb= - 0.13 V              ٕ71.53 =))عًُا ا  Ln 2.5 X 1031

)) 

ارت١ًٝ ٚاضح َٔ املعادي١ إ ايسصاص ٖٛ االْٛد ٚايفط١ ٖٞ ايهاثٛد ٚعًٝ٘ تفاعالت ْصفٌٞ/اذت     

 Pb(s)             
                                 

Pb
+2

 (aq)     + 2e
- 
            Eanode = + 0.13  V   

2Ag
+

 (aq)     + 2e
-
                   2Ag (s)                     Ecanthde =   +0.80   V   

Pb(s)  + 2Ag
+

 (ag)             
                    

Pb
+2

(aq)        +    2Ag(s)        التفاعل العام للخلٌة    

   

 
∆G°   = - nFE

°
cell 

∆G°   = - 2 X 96500C/mol  X  0.93 J/C = -181420 J/mol 

 ْغتدزّ ٖشٙ ايعالق١ C 25ذتغاي ثابت االتظإ ٚمبا إ ايتفاعٌ عٓز سضاص٠ 

E
°
cell = 

       

 
 LnKeq 

0.93 V = 
       

  LnKeq 

LnKeq = 0.93/0.013 = 71.53              
 LnKeq= Ln 2.5 X 10

31
 

Keq= 2.5 X 10
31 

   °25Cيتفاعٌ ارت١ًٝ عٓزطاق١ نبػ اذتض٠ ايكٝاع١ٝ اسغب ايتػري يف ( 4-9متضٜٔ ) 

      3Hg2
+2

(aq)       + 2Cr      
                                                  6Hg(s)   + 2Cr+3                                           

EHgعلما ان جهود االختزال المٌاسٌة هً كاالتً 
+2/Hg= + 0.85 V   ECr

+2/Cr= - 0.74 V 
ارت١ًٝ ٚاضح َٔ املعادي١ إ ايهسّٚ ٖٛ االْٛد ايص٥بل ٖٛ ايهاثٛد ٚعًٝ٘ تفاعالت ْصفٞاذتـٌ/   

 2Cr(s)             
                                 

2Cr
+3

 (aq)     + 6e
- 
            Eanode = + 0.74  V   

3Hg2
2+

 (aq)     + 6e
-
                   6Hg (s)                     Ecanthde =   +0.85   V   

2Cr(s)  + 3Hg2
+2

(ag)             
                               2Cr+3

(aq)        +    6Hg(s)        التفاعل العام للخلٌة    

                                  

  

 
 

∆G°   = - nFE
°
cell 

∆G°   = - 6 X 96500C/mol  X  1.59 J/C = -920610 J/mol 
 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  18الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 °25Cخ١ًٝ نًفا١ْٝ قٝاض١ٝ تفاعًٗا ايعاّ  عٓد حساز٠  (4-10متضٜٔ ) 

      2Fe
+3

(aq)       + 2I
  -

     
                                                  

2Fe
+2

(aq)   + I2(g)      
EFe                   اذا علمت ان جهود االختزال المٌاسٌة  

+3/Fe
+2= + 0.77 V   EI2/I-= + 0.53 V              

Ln1X10( ثابت االتظإ 3( طاق١ نبػ اذتض٠ ايكٝاع١ٝ 2( دٗز ارت١ًٝ ايكٝاعٞ 1اسغب       
8

=18.46 

ارت١ًٝ ايهاثٛد ٚعًٝ٘ تفاعالت ْصفٞ ٖٛ ٚاذتدٜدٖٛ االْٛد  ايٝٛدٚاضح َٔ املعادي١ إ اذتـٌ/     

 2I
 -

(aq)             
                              

 I2 (g)     + 2e
- 
                 Eanode = -  0.53  V   

2Fe
+3

  (aq)     + 2e
-
                   2Fe

+2
(aq)                     Ecanthde =   +0.77 V   

2I
-
(s)  + 2Fe

+3
 (ag)             

                               
I2(g)        +    2Fe

+2
(aq)        التفاعل العام للخلٌة    

                                   

 
∆G°   = - nFE

°
cell 

∆G°   = - 2 X 96500C/mol  X  0.24 J/C = -46320 J/mol 

E
°
cell = 

       

  LnKeq 

0.24 V = 
       

 
 LnKeq 

LnKeq = 0.24/0.013 = 18.46              
 LnKeq= Ln 1 X 108 

Keq= 1 X 108
 

 َٔ اض١ً٦ ايفصٌ احطب ثابت فازاداٟ ٚبني ٚحدات٘؟( 4-2ضؤاٍ ) 

 Fثابت فازاداٟ ٖٛ غخ١ٓ ٍَٛ ٚاحد َٔ االيهرتْٚات ٚاملٍٛ ايٛاحد ذنتٟٛ ع٢ً ادتٛاب/ 

 عدد أفٛنادزٚ× حاصٌ ضسب غخ١ٓ االيهرتٕٚ اٟ ايفازاداٟ ايٛاحد =  NAعدد أفٛنادزٚ 

F = 6.023 X 1023 mol- X 1.6 X 10-19C      = 9.65 X 104      = 96500 C/mol 

وعرف  E°Cellمع  Keqمع  °G∆من اسئلة الفصل اكتب العاللات التً تربط  (4-4سؤال ) 

  E°cellجمٌع الرموز التً تحتوٌها؟                                

 
 
 
 
 
 

                                              Keq ∆G° 
                             ∆G° = - RT LnKeq 

 تعضٜف ايضَٛط

R = 8.314 J/K.mol 

F= 96500 C/mol 

 Tرصد١ اذتضاص٠ املطًك١ = 

n  عزر َٛالت االيهرتْٚات =

 اييت ٜتِ سشفٗا َٔ املعاري١



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  19الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

اٟ تفاعٌ عٝذضٟ تًكا٥ٝا يف ستًٍٛ اْٜٛٞ    1atmٚضػط    °25Cعٓز ايظضٚف ايكٝاع١ٝ  (4-5عؤاٍ ) 

Ceذنتٟٛ ع٢ً اْٜٛات 
+4

Ceو     
+3

Feو   
+2

Feو     
+3

هلشا ايتفاعٌ  Keqو °G∆ثِ اسغب    

Ece  عًُا إ
+4

/ce
+3

= + 1.61 V  EFe
+3

/Fe
+2

= + 0.77 V    Ln1.1X10
14

=32.3 

ٚاقٌ دٗد  ايتفاعٌ خنتاز اع٢ً دٗد اختصاٍ يٝهٕٛ ناثٛد  تًكا١ٝ٥ يٓطُٔ  ادتٛاب/

  اختصاٍ يٝهٕٛ أْٛد ٚعًٝ٘ ضتهٕٛ تفاعالت ْصفٞ ارت١ًٝ بايصٛز٠ ايتاي١ٝ

Fe+2
 (aq)                        Fe+3

(aq)       + e-                      Eanode =   -0.77 V   

Ce+4
 (aq)     + e-                          Ce+3

(aq)                     Ecanthde =   +1.61 V   

Fe+2
(aq)  + Ce

+4
 (ag)             

                               Fe+3
(aq)        +    Ce

+3
(aq)        التفاعل العام للخلٌة    

                                   

 
∆G°   = - nFE

°
cell 

∆G°   = - 1 X 96500C/mol  X  0.84 J/C = -81060 J/mol 

 ْطتددّ ٖرٙ ايعالق١ C 25ذتطاب ثابت االتصإ ٚمبا إ ايتفاعٌ عٓد حساز٠ 

E
°
cell = 

       

  LnKeq 

0.84 V = 
       

  LnKeq 

LnKeq = 0.84/0.026 = 32.46              
 LnKeq= Ln 1.1 X 10

14
 

                                            Keq= 1.1 X 10
14

 

 ملاذا دنب إ ٜهٕٛ دٗد ارت١ًٝ َٛدبا( 4-20ضؤاٍ ) 

ق١ُٝ ضايب١ ٚمبا إ دٗد ارت١ًٝ ٜستبط  G°  ٚ∆G∆الٕ ايتفاعٌ ٜهٕٛ تًكا٥ٞ عٓدَا تهٕٛ ق١ُٝ ادتٛاب/ 

 َع ايطاقات اذتس٠ بٗرٙ ايعالقات

∆G    = - nFEcell                                          

∆G°   = - nFE
°
cell                  سالبةلذا ٌجب ان ٌكون جهد الخلٌة موجبة حتى ٌكون لٌم الطالات الحرة  

Sn(s)  + Pb  االتظإ يًتفاعٌأسغب ثابت ( 4-37عؤاٍ ) 
+2

(aq)              Sn
+2

  +  Pb(s)      

ESn
+2/Sn= - 0.14 V  EPb

+2/Pb= - 0.13 V ( اعتبر الحرارة  2.16 ثابت االتزان سٌكون الناتج له = واجب )25c°  

 
 
 
 
 
 
 

 للفائدة

Ln2.16=0.77 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  20الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 ع٢ً ايرتنٝص )َعادي١ ْريْطت( cell Eاعتُاد دٗد ارت١ًٝ

 1Mيف ايتفاعالت ايغابك١ اعتُزْا يف تفاعالت ايتأنغز ٚاالختظاٍ ع٢ً ايرتانٝظ املٛالص١ٜ اييت قُٝتٗا 

يهٔ حنتاز اىل ايتعاٌَ َع تضانٝظ ختتًف عٔ ايٛاسز ايصشٝئ يشا نإ َٔ ايطضٚصٟ ادنار عالق١ تضبط 

 بني دٗز ارت١ًٝ غري ايكٝاعٞ َع تضانٝظ َهْٛات ارت١ًٝ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فايغؤاٍ ذنتاز اىل َعاري١ ْريْغت PHسُٝٓا ْض٣ يف ايغؤاٍ تضانٝظ اٚ ٜطًب تضانٝظ اٚ ست٢ ٜطًب  -1َالسظات/ 

 . 6عٝهٕٛ االعتُار ع٢ً َعاري١ صقِ  25Cاسا مل ٜشنض سضاص٠ يف ايغؤاٍ اٚ سنض اذتضاص٠  -2               

 سُٝٓا ٜضٜز دٗز خ١ًٝ غري قٝاعٞ طاق١ نبػ غري قٝاع١ٝ اٟ ايغؤاٍ َعاري١ ْريْغت. -3               

 تعتُز فكط ع٢ً االْٜٛات ٚال تعتُز ع٢ً ايعٓاصض ست٢ يٛ ناْت غاط١ٜ. Qنُا سنضْا  -4               

 اْتب٘ دٝزا يف سٌ ايغؤاٍ ٚفضم بني ادتٗٛر ٚطاق١ نبػ اذتض٠ ايكٝاع١ٝ ٚغري ايكٝاع١ٝ. -5               

 

 ريْغتاؽتكام َعاري١ ْ

∆G=∆G° + RT Ln Q             1 
∆G = -nFEcell                       2 

∆G° = -nFE°cell                       3 
 ٚبتعٜٛض املعارالت َع بعض ميهٔ اذتصٍٛ ع٢ً ايعالق١ ايتاي١ٝ 

-nFEcell =  -nFE°cell  + RT Ln Q                4 
 نحصل على        nF-بمسمة المعادلة على      

Ecell =  E°cell  - 
𝑹𝑻

𝒏𝑭
 Ln Q                   5 

 مبعاري١ ْريْغت ٖٚٞ تضبط بني دٗز ارت١ًٝ غري ايكٝاعٞ ٚدٗز ارت١ًٝ ايكٝاعٞ  5تغ٢ُ َعاري١ صقِ 

اٟ إ  Q =1عرتهٕٛ قُٝر١    1Mالسظ اْ٘ سُٝٓا عتهٕٛ تضانٝظ مجٝع املٛار املتفاع١ً ٚايٓاجت١ = 

LnQ= 0  ً٘اٟ إ  0= ٚبايتايٞ عٝهٕٛ ايطضف ايشٟ بعز ايغايب نEcell =  E°cell   

 ٚق١ُٝ ايفاصاراٟ تصبئ املعاري١ Rٚبايتعٜٛض عٔ ق١ُٝ  °25Cٚعٓزَا تهٕٛ رصد١ اذتضاص٠ 

 

 ٖٛ تضانٝظ املٛار ايٓاجت١ ع٢ً تضانٝظ املٛار املتفاع١ً َجال السظ املعاري١ Qٚيًتٛضٝئ أنجض 

Zn(s)  + Cu+2
(aq)

                              Zn+2
 (aq)   + Cu(s) 

 عتهٕٛ َعاري١ ْريْغت بايصٛص٠ ايتاي١ٝ 

  1Mالٕ عٓصسٟ ايٓخاع ٚارتازصني َٛاد صًب١ تسانٝصٖا املٛالز١ٜ 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  21الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 االمثلة والتمارٌن ومسائل الكتاب الخاصة بمعادلة نٌرنست

 يًُعادي١ ايتاي١ٝ °25Cعٓد حساز٠  Ecellاحطب دٗد ارت١ًٝ ( 4-8)  َجاٍ

2Ag
+

(aq)  + Cu (s)
     

                         2Ag (s)   + Cu
+2

(eq) 
Cu]االٌونات تراكٌز اذا علمت ان 

+2
] = 0.01M  [Ag

+
] = 0.01M ٚإ دٗٛر االختظاٍ ايكٝاع١ٝ 

Ecu
+2

/Cu= + 0.34 V      EAg
+/Ag= + 0.80 V  وانLn 100 =4.6  

 ٚاضح َٔ املعادي١ إ ايٓخاع ٖٛ االْٛد ٚايفط١ ٖٞ ايهاثٛداذتــــٌ/ 

Cu (s)                        Cu
+2

(aq)       + 2e
-
                         Eanode =   -0.34 V   

2Ag
+

 (aq)     + 2e
-
                        2Ag (s)                     Ecanthde =   +0.80 V   

Cu(s)  + 2Ag
+

 (ag)             
                           

Cu
+2

(aq)        +    2Ag(s)       التفاعل العام للخلٌة     

                                   

 
 

 دٗد ارت١ًٝ غري ايكٝاضٞ ْطتددّ َعادي١ ْريْطتذتطاب 

 أنتب َعادي١ ْريْطت ٚعسف مجٝع زَٛشٖا (4-6ضؤاٍ ) 

 ادتٛاب / َعادي١ ْريْطت ٖٞ تسبط بني دٗد ارت١ًٝ غري ايكٝاضٞ ٚدٗد ارت١ًٝ ايكٝاضٞ

 Ecell =  E°cell  - 
  

  
 Ln Q  

 

 تصبح ايعالق١ بايصٛز٠ االت١ٝ K 298اٟ  °25Cٚعٓدَا تهٕٛ اذتساز٠ 

Ecell =  E°cell  - 
       

 
 Ln Q 

 J/K.mol 8.314ثابت ايػاشات =  Rحٝح 

T  دزد١ اذتساز٠ املطًك١ ٚحدتٗاK 

F  = ٟ96500ثابت فساد C/mol 

n عدد االيهرتْٚات اييت ٜتِ حرفٗا َٔ طسيف املعادي١ 

 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  22الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 يًد١ًٝ االت١ٝ  Ecell ٚ E°cell ٚ ∆G ( أحطب 4-12متسٜٔ)

                    Mg  │Mg
+2

(0.05M)      ││     Sn
+2

(0.04M)
 
│Sn 

ESn
+2

/Sn= - 0.14 V      EMg
+2

/Mg= - 2.37 V  وانLn 1.25 =0.223  

 من التعبٌر العام للخلٌة المغنسٌوم هو االنود والمصدٌر هو الكاثود وعلٌه المعادالت الحــــــــــل/
Mg (s)                          Mg

+2
(aq)       + 2e

-
                                   Eanode =   +2.37 V   

Sn
+

 (aq)     + 2e
-
                        Sn (s)                                               Ecanthde =   -0.14 V   

Mg(s)  + Sn
+2 

(ag)             
                               

Mg
+2

(aq)        +    Sn(s)       التفاعل العام للخلٌة         

 
 

 ٚ الدنار دٗز ارت١ًٝ غري ايكٝاعٞ ْغتدزّ َعاري١ ْريْغت

∆G  = - nFEcell        ∆G  = - 2 X96500C/mol X 2.227J/C = -429811J/mol 

 يًتفاعالت  ارتالٜا ايتاي١ٝ Ecell ٚ E°cell ٚ ∆G َٔ اع١ً٦ ايفصٌ أسغب( 4-7عؤاٍ )  

  2 )    3Zn(s)    +  2Cr
+3

(aq)                                 3Zn
+2

(aq)    +  2Cr (s)   

Ezn
+2/zn= - 0.76 V  ECr

+3/Cr= _ 0.74 V   [Zn+2] = 0.001     [Cr+3] = 0. 01   Ln10-5 =-11.5
 

 ضتهٕٛصفٞ ارت١ًٝ / ٚاضح َٔ املعادي١ إ ارتازصني ٖٛ االْٛد ٚايهسّٚ ٖٛ االْٛد ٚتفاعالت ْاذتـــٌ

3Zn (s)                          3Zn
+2

(aq)       + 6e
-
                               Eanode =   +0.76 V         

2Cr
+3

(aq)     + 6e
-
                        2Cr (s)                                   Ecanthde =   -0.74 V   

3Zn(s)  + 2Cr
+3 

(ag)             
                               

3Zn
+2

(aq)        +    2Cr(s)       التفاعل العام للخلٌة       

 
 

∆G  = - nFEcell           ∆G  = - 6 X96500C/mol X 0.07J/C = -40530J/mol    

 

 مالحظة
من هذا  1معادلة 

السؤال هً نفس 
 تمرٌن

( لكن بدل 12-4)
اعطاء تعبٌر كانت 

 معادلة 
واالرلام والنواتج هً 

 نفسها
 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  23الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

Zn/Znيًد١ًٝ امله١ْٛ َٔ ْصفٞ ايتفاعٌ  E°cell َٔ اع١ً٦ ايفصٌ أسغب( 4-8عؤاٍ ) 
+2 

 ٚSHE 

Zn]اسا نإ  Ecell  ٚنِ عٝهٕٛ
+
] =0.45M   [H

+
] =1.8M Ezn

+2
/zn= - 0.76V   

Ln0.138= -1.98 

  ارت١ًٝ َٚعارييت ْصف َٔ دٗٛر االختظاٍ ايكٝاع١ٝ عٝهٕٛ ارتاصصني اْٛر ٚاهلٝزصٚدني ناثٛراذتررررررررٌ/ 

Zn (s)                          Zn
+2

(aq)       + 2e
-
           Eanode =   +0.76 V       

2H
+

 (aq)     + 2e
-
                        H2 (g)            Ecanthde =   0 V   

Zn(s)  + 2H
+

(ag)             
                               

Zn
+2

(aq)        +    H2(g)          التفاعل العام للخلٌة    

 
 

 نستخدم معادلة نٌرنست Ecellولحساب 

 

ٌرنست على معادلة من لطب واحد ولٌس خلٌة كاملة واٌجاد تركٌز من الممكن تطبٌك معادلة نمالحظة/ 
  .اٌوناته مع االنتباه الى المعلومات المعطاة فً السؤال فاذا كانت جهود اختزال نعتبره كاثود 

َٔ اع١ً٦ ايفصٌ أسغب تضنٝظ اْٜٛات ارتاصصني يف ستًٍٛ قطب ارتاصصني اسا نإ دٗز ( 4-21عؤاٍ ) 

 (V 0.76-)ٚايكٝاعٞ  (V 0.82-)غري ايكٝاعٞاختظاٍ ارتاصصني 
Ln100=4.6  

 اذتــــٌ/ مبا اْ٘ اعط٢ دٗد اختصاٍ ارتازصني ايكٝاضٞ ْهتب َعادي١ دٗد اختصاي٘ اٟ ناثٛد

  Zn
+ 2

(aq)        + 2e-                       Zn(s)                E°= -0.76 
 ْريْطت ٚ الدناد تسنٝص اٜٕٛ ارتازصني ْطتددّ َعادي١

 

 

 

 

 

 

 = 
 

   
 = 0.01M 

 

 خطٛات سٌ سغاي اع١ً٦ َٔ قطب ٚاسز

 ع٢ً االغًب عٝهٕٛ را٥ُا قطب ناثٛر.-1

 ْهتب َعاري١ اختظاٍ ايعٓصض.-2

ْٓظٍ عالق١ ْريْغت يهٔ بزٍ نتاب٘ -3

Cell  ٍْهتب صَظ ايعٓصض ب١٦ٝٗ االختظا

 ٖهشا  

 ذنٌ ايغؤاٍ خبطٛات ْريْغت االعتٝار١ٜ.-4

 السظ االع١ً٦ ايالسك١.)ٚاصر٠ ٚطاصٜا(-5

 (4-14()4-21)عؤاٍ



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  24الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

C 25يف  H2أحطب دٗد قطب غاش (  4 - 14ضؤاٍ ) 
° 

 PH  عًُا إ  1atmٚضػط 

؟    1= ستًٛي٘ االيهرتٚيٝيت 
Ln 100 = 4.6

  

Hاذترررررررررررررررٌ / ْغتدضز تضنٝظ  
+ 

 َٔPH 

 [H
+
] = 10

-PH 
  = 10

-1 
= 0.1M  

 2H
+ 

 + 2e
- 
              H2    معادلة جهد اختزال الهٌدروجٌن 

 وعلٌه ستكون معادلة نٌرنست بالصورة التالٌه  

 

خفف ستًٍٛ قطب ايهاثٛر رت١ًٝ راْٝاٍ ايكٝاعٞ باملا٤ املكطض فاخنفض دٗز ايكطب ( 4 -39عؤاٍ)

 Ln100 =4.6عٔ دٗزٙ ايكٝاعٞ اسغب تضنٝظ اْٜٛات ايكطب س٦ٓٝش.؟  0.0592مبكزاص 

 لطب الكاثود فً خلٌة دانٌال هو لطب النحاس ومعادله اختزاله هًالحـــــــــــــل/ 

      Cu
+2 

  + 2e
-   

                   Cu 
 فٓفسض 0.0592مبا إ دٗد ايكطب غري ايكٝاضٞ ٜكٌ عٔ دٗد ايكٝاضٞ مبكداز  

 X – 0.0592 =ٚعًٝ٘ دٗد ايكطب ايػري ايكٝاضٞ             X =دٗد ايكطب ايكٝاضٞ   

 ْطبل َعادي١ ْريْطت يكطب ٚاحد ٖٛ قطب ايٓخاع يرا ضتهٕٛ بايصٛز٠ ايتاي١ٝ 

 

 

 انتبه جٌدا
فقط جهد قطب الهٌدروجٌن 

 القٌاسً = صفر
اما غٌر القٌاسً فله قٌمة تختلف 

 عن الصفر



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  25الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 0.1Mنربٜتات ارتازصني احطب دٗد خ١ًٝ داْٝاٍ اذا عًُت إ تسنٝص ( 4-22ضؤاٍ ) 

   V 1.1 =ٚدٗد اختصاهلا ايكٝاضٞ  0.01Mنربٜتات ايٓخاعٚتسنٝص 
Ln10 = 2.3

 

 خ١ًٝ راْٝاٍ ٖٞ ناالتٞ َعارالتاذتررررررررٌ/ 

Zn (s)                          Zn
+2

(aq)       + 2e
-
                                        

Cu
+2

(aq)     + 2e
-
                        Cu (s)  

Zn(s)  + Cu
+2

(ag)             
                               

Zn
+2

(aq)        +    Cu(s)          التفاعل العام للخلٌة    

 نستخدم معادلة نٌرنست Ecellلحساب 

 

 )واجب(    ( خلٌة كلفانٌة تفاعلها العام4-24سؤال ) 

Cd(s)  + Cu
+2

(0.01M)             
                        

Cd
+2

(0.1M)        +    Cu(s)   

 Ln10 =2.3(  للفائدة 137030-) الناتج =     G∆+( احسب       V 0.74جهدها المٌاسً = )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  26الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 يًد١ًٝ االت١ٝ  G∆َٔ اض١ً٦ ايفصٌ أحطب ايتػري يف ايطاق١ اذتس٠  (  4- 25ضؤاٍ )

                    Mg  │Mg
+2

(1M)      ││     Br
-
(0. 1M)

 
│Br2(1atm)│Pt 

EBr2/Br
-
= + 1.07 V      EMg

+2
/Mg= - 2.37 V   وانLn 0.01 =-4.6  

 َٔ ايتعبري ايعاّ يًد١ًٝ املػٓطّٝٛ ٖٛ االْٛد ٚايربّٚ ٖٛ ايهاثٛد اذتــــــــــٌ/

Mg (s)                          Mg
+2

(aq)       + 2e
-
                         Eanode =   +2.37 V   

Br2 (g)     + 2e
-
                        2Br

 -
 (aq)                            Ecanthde =   +1.07 V   

Mg(s)  + Br2
 
(g)             

                               
Mg

+2
(aq)        +    2Br

 - 
(aq)       التفاعل العام للخلٌة         

 
 

∆G  = - nFEcell            ∆G  = - 2 X96500C/mol X 3.5J/C = -675500J/mol  

  اذا عًُت إ دٗد ارت١ًٝ غري ايكٝاضٞ يًد١ًٝ االت١َٝٔ اض١ً٦ ايفصٌ (  4- 30ضؤاٍ )

                    Sn │Sn
+2

(?M)      ││     Ag
+
( 1M)

 
│Ag 

 دد تسنٝص اْٜٛات ايكصدٜس يف ستًٍٛ ايكطب عًُا إ  0.9992ٜطاٟٚ  °25Cعٓد حساز٠ 

ESn
+2

/Sn= - 0.14 V      EAg
+/Ag= + 0.80 V      وانLn 0.01 =-0.46  

 َٔ ايتعبري ايعاّ َٚٔ دٗٛر االقطاي ايكصزٜض اْٛر ٚايفط١ ناثٛر ٚعًٝ٘ تفاعالت ْصفٞ ارت١ًٝاذترررٌ/ 

Sn (s)                          Sn
+2

(aq)       + 2e
-
                            Eanode =   +0.14 V       

2Ag
+

 (aq)     + 2e
-
                        2Ag (s)                         Ecanthde =   +0.8V   

Sn(s)  + 2Ag
+

(ag)             
                         

Sn
+2

(aq)        +    2Ag(s)          التفاعل العام للخلٌة    

 
 

 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  27الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 اسا عًُت إ °25Cَٔ اع١ً٦ ايفصٌ َا َكزاص ايتػري يف ايطاق١ اذتض٠ يف سضاص٠ (  4- 26عؤاٍ )

Keq = 2.3 X 104 

+Pb(s)  + 2Hٚايتفاعٌ ايعاّ يًد١ًٝ 
(ag)(1M)                 Pb+2

(aq)(0.01M)     +    H2(g)  

 هو االنود والهٌدروجٌن كاثود والمعادالتمن المعادلة واضح ان الرصاص /  الحـــــــل    

Pb(s)                        
                      

Pb
+2

(aq) +2e
-
   

2H
+

(aq)         +2e
-
                    H2                 

   Pb(s)  + 2H
+

(ag)
                             

Pb
+2

(aq)     +    H2(g)    

E
°
cell = 

       

 
 LnKeq 

E
°
cell = 

       

 
   

 
x Ln2.3  X 10

4 

E
°
cell =           

 
x 10.04

 
=0.13 V 

 نستخدم معادلة نٌرنست Ecellلحساب 

 

∆G  = - nFEcell         ∆G  = - 2 X96500C/mol X 0.19J/C = -36670J/mol 

 تفاعًٗا ايعاّ °C 25حساز٠ / خ١ًٝ فٛيت١ٝ يف  َٔ اض١ً٦ ايفصٌ(  4- 27ضؤاٍ )

Sn+2
(aq)  + Ni(s)             

                               Sn (s)        +    Ni+2
(aq)       

أحطب تسنٝص اْٜٛات ايٓٝهٌ عًُا إ قطب  +( V 0.17)  =اذا عًُت إ دٗدٖا ايػري ايكٝاضٞ 

ESn    ٚإ قٝاض١ٝايكصدٜس 
+2

/Sn= - 0.14 V    ENi
+2

/Ni= - 0.25 V      ٕٚاLn 0.01 = -4.6  

 1Mمالحظة المطب المٌاسً تركٌزه  =   M 0.01واجب / الجواب سٌكون 

 اذتررررررٌ/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ln 2.3 =0.84   Ln0.01=-4.6 

Ln2.3  X 104 
= Ln2.3  + Ln104 
=0.84 +(4 X2.3) 
= 0.84 +9.20 = 10.04 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  28الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 
 

اسز قطبٝٗا ٖٛ اهلٝزصٚدني ٚاالخض  °C 25خ١ًٝ نًفا١ْٝ يف سضاص٠ /  َٔ اع١ً٦ ايفصٌ(  4- 29عؤاٍ )

أسغب االؼ اهلٝزصٚدٝين حملًٍٛ قطب اهلٝزصٚدني عًُا إ َكزاص  0.01Mقطب ايٓٝهٌ تضنٝظ اْٜٛات٘ 

 ؟0.25V- =ٚدٗز اختظاٍ قطب ايٓٝهٌ  KJ/mol 48.250- =ايطاق١ اذتض٠ 

 ْهتب تفاعالت ْصفٞ ارت١ًٝ سٝح عٝهٕٛ ايٓٝهٌ ٖٛ االْٛر الْ٘ ميًو اقٌ دٗز اختظاٍاذترررررٌ/ 

Ni (s)                          Ni
+2

(aq)       + 2e
-
                              Eanode =   +0.25 V       

2H
+

 (aq)     + 2e
-
                        H2 (g)                                   Ecanthde =   0 V   

 
Ni(s)  + 2H

+
(ag)             

                               
Ni

+2
(aq)        +    H2(g)          التفاعل العام للخلٌة    

 
 

  nFEcell   =∆G-حنطب دٗد ارت١ًٝ غري ايكٝاضٞ َٔ ٖرٙ ايعالق١   

∆G J/mol =- 48.250 KJ/mol X 1000 J/KJ =- 48250 J/mol 

Ecell = 
  

    = 
              

                   
= 0.25 V 

 نستخذم معادلة نيرنست +Hاليجاد تركيز 

   

 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  29الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

0.76V /Zn E-=أسا عًُت إ دٗٛر االختظاٍ ايكٝاع١ٝ ير  (4-40عؤاٍ)
°
Zn

+2
 

ٚ=0.8V /Ag   E
°
Ag

+1
  

َاسا تتٛقع اسا عًُت خ١ًٝ فٛيتا١ٝ٥ حتتٟٛ ع٢ً يٛسٞ ارتاصصني ٚايفط١ يف ستايٌٝ َٔ  -1

 اٟ َٔ ايًٛسني تكٌ نتًت٘ ٚاٟ َٓ٘ عٛف تظرار ٚملاسا؟ 1Mايهرتٚيٝتاتِٗ  تضنٝظ 

ٚبريو ضتكٌ نت١ً يٛح ناثٛد ٚايفط١ اْٛد َٔ دٗٛد االختصاٍ ضٝهٕٛ ارتازصني ج/  

الْ٘ عٓد انتُاٍ ايدا٥س٠ ايهٗسبا١ٝ٥ يًد١ًٝ ضتفكد نٌ ايفط١ ٚتصداد نت١ً يٛح ارتازصني 

Znذز٠ خازصني ايهرتْٚني يتعطٞ 
+2 

ايفط١ ٜٚٓتكٌ االيهرتْٚني عرب ايطًو املٛصٌ اىل اٜٕٛ 

  ٚضتهٕٛ املعادالت ايفط١ ٜٚصداد مسو قطب ارتازصني ٚبريو ٜتأنٌ يٛح ايهاثٛد ايرٟ ميجٌ 

Zn(s)                              Zn
+2

(aq)     + 2e-     نصف تفاعل تأكسد   

2Ag
+

 (aq)     +  2e
-
                        

2
Ag(s)             نصف تفاعل اختزال 

 

Zn            التفاعل العام للخلٌة     
+2 

+2Ag Zn  + 2Ag
+

 

متكونة من لطب الخارصٌن المٌاسً ما لٌمة الطالة الحرة لخلٌة فولتائٌة  -2
 M            Ln100 =4.6 0.1ولطب الفضة فً محلول من اٌونات الفضة تركٌز

 ج/ ْهتب َعادي١ ْصفٞ ايتفاعٌ ٚايتفاعٌ ايعاّ هلا

Zn(s)                              Zn
+2

(aq)     + 2e-  Eanode = +0.76 

2Ag
+

 (aq)     +  2e
-
                         2Ag(s)     Ecanthde = +0.8 

 
Zn  + 2Ag

+ 
            Zn

+2
   + 2Ag 

  

 

 
 
 



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  30الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 

 ارتالٜا االيهرتٚيٝت4-8١ٝ

ٖٞ ارتالٜا املطتًٗه١ يًتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ٚفٝٗا تتخٍٛ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ اىل طاق١ 

 َٛدب١ دا٥ُا. G∆نُٝٝا١ٝ٥ ٚجتسٟ تفاعالتٗا بصٛز٠ غري تًكا١ٝ٥ اٟ اْ٘ 

ع١ًُٝ ايطال٤ ايهٗسبا٥ٞ. -2 ايفًصاتيف تٓك١ٝ  -1ٚهلا تطبٝكات ١َُٗ حٝح تطتددّ  

 ٖٛ ايعُر١ًٝ ايترررررررٞ ٜتِ فٝٗا اعتدزاّ ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ دتعٌ   -ايتشًٌٝ ايهٗضبا٥ٞ:

 تفاعٌ ارت١ًٝ االيهرتٚيٝت١ٝ غري ايتًكا٥ٞ ذنزخ                       
  اِٖ اْٛاع ارتالٜا االيهرتٚيٝت١ٝ. 

 نًٛصٜز ايصٛرّٜٛ. خ١ًٝ ايتشًٌٝ ايهٗضبا٥ٞ ملٓصٗض -1

ٚتهٕٛ فٝٗا االقطاي َجٌ ايهاصبٕٛ اٚ ايبالتني َػُٛص٠ يف َٓصٗض نًٛصٜز ايصٛرّٜٛ ٚعٓز سزٚخ ع١ًُٝ 

Naايتشًٌٝ ايهٗضبا٥ٞ فإ االختظاٍ ذنزخ ع٢ً ايهاثٛر سٝح ختتظٍ اْٜٛات 
+

 Naَه١ْٛ فًظ ايصٛرّٜٛ  

Na
+              

 +     e
-   

                Na      
Clاالْٛر حتزخ ع١ًُٝ ايتأنغز سٝح تتأنغز اْٜٛات ٚعٓز 

- 

 َه١ْٛ سصات ايهًٛص املتعاري١

2Cl 
–                  

 Cl2  +     2e
- 
               

 X 2ٚملٛاط١ْ االيهرتْٚات ْطضي ْصف تفاعٌ االختظاٍ

 ذتشف االيهرتْٚات َٔ طررررررررضيف املعاري١ ٚبشيو تصبئ

 ارت١ًٝتفاعالت ْصفٞ 

2Na
+              

 +     2e
-   

                2Na  
2Cl 

–                         
     Cl2  +     2e

-
       

                                                        2Na
+
 + 2Cl

-
              2Na     +  Cl2 

 عًٌ/ دنب ابكا٤ ايصٛدّٜٛ َفصٛال عٔ ايهًٛز

 َض٠ ثا١ْٝ. NaClز/ ست٢ ال ٜتفاعال بؾهٌ تًكا٥ٞ يتهٜٛٔ 

 خالٌا الطالء الكهربائً. -2
 طسٜك١ ٜطتددّ بٝٗا ايتخًٌٝ ايهٗسبا٥ٞ يطال٤ فًص َعني بطبك١   -ايطال٤ ايهٗسبا٥ٞ:

 ٜٚطتددّ ذتُا١ٜ املعادٕ َٔ ايصدأ.زقٝك١ َٔ فًص أخس                        
 ايطال٤ ايهٗسبا٥ٞع/ َا ٖٛ تسنٝب خ١ًٝ 

 ٜٚتهٕٛ َٔ ايفًص ايٓكٞ املساد ايطال٤ ب٘ َجٌ ايفط١ ايٓك١ٝ اٚ ايرٖب ايٓكٞ.قطب االْٛد :  -1

 ٜتهٕٛ َٔ ايططح املساد طال٥٘ َجٌ ًَعك١ ايطعاّ اٚ َا غاب٘. قطب ايهاثٛد: -2

نٓرتات ايفط١ اذا ٜهٕٛ حاٜٚا ع٢ً احد اَالح ايفًص ايٓكٞ املساد ايطال٤ ب٘  -ستًٍٛ ارت١ًٝ : -3

 نإ ايفًص فط١ اٚ ْرتات ايرٖب اذا نإ ايفًص ذٖب.

 .ددا ددا تعتُد دٛد٠ ايطال٤ ايهٗسبا٥ٞ ع٢ً عاًَني َُٗني َِٗ 

 تضنٝظ اْٜٛات ايفًظ املضار ايطال٤ ب٘ قًٌٝ. -2    ؽز٠ ايتٝاص ايهٗضبا٥ٞ املغتدزّ ضعٝف١ -1
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 َا ايفضم بني خ١ًٝ نًفا١ْٝ )راْٝاٍ( ٚخ١ًٝ ايتشًٌٝ ايهٗضبا١ٝ٥. /َٔ اع١ً٦ ايفصٌ  9ؼ

 خ١ًٝ ايتشًٌٝ ايهٗضبا١ٝ٥  ارت١ًٝ ايهًفا١ْٝ 

تطتددّ ايتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ يًخصٍٛ  1

 ع٢ً طاق١ نٗسبا١ٝ٥.

هٗسبا١ٝ٥ يًخصٍٛ ايتطتددّ ايطاق١ 

 ع٢ً ايتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ. 

  + = G∆تفاعالتٗا غري تًكا١ٝ٥   - = G∆تفاعالتٗا تًكا١ٝ٥  2

 ال ٜطتددّ فٝٗا دطس ًَخٞ ٜطتددّ فٝٗا دطس ًَخٞ 3

ٜهٕٛ فٝٗا اْتكاٍ االيهرتْٚات عرب ايطًو  4

عرب ادتطس  االْٜٛاتاملٛصٌ بُٝٓا تٓتكٌ 

 املًخٞ

تٓكٌ فٝٗا االيهرتْٚات َٔ َصدز ادتٗد 

)ايبطاز١ٜ( بٛاضط١ االْٜٛات املٛدب١ اٚ 

 يف احملًٍٛ االيهرتٚيٝيت.ايطايب١ املٛدٛد٠ 

  –َجاٍ عًٝٗا: خ١ًٝ داْٝاٍ  5

 ايبطازٜات)بطازٜات تػػٌٝ ايطٝازات(

َجاٍ عًٝٗا : خالٜا ايتخًٌٝ ايهٗسبا٥ٞ 

 ٚايطال٤ ايهٗسبا٥ٞ

 قٛاْني فاصاراٟ 4-9

تتٓاعب نت١ً اٟ َار٠ ترتعب ع٢ً ايهاثٛر اٚ تشٚي َٔ االْٛر اٚ تتشضص  رايكإْٛ االٍٚ : 

 ن١ُٝ ايهٗضبا١ٝ٥ اييت متض خالٍ ارت١ًٝ ايهٗضبا١ٝ٥. نػاطات َع

 

تتٓاعب نت١ً اٟ َار٠ ترتعب ع٢ً ايهاثٛر اٚ تشٚي َٔ االْٛر اٚ تتشضص :ر ايكإْٛ ايجاْٞ 

 نػاطات َع  باعتدزاّ ْفػ ايه١ُٝ َٔ ايهٗضبا١ٝ٥ َع ايهتٌ املهاف١٦ يًُٛار املدتًف١  

 يفِٗ ٖرٙ ايكٛاْني ذنب َعسف١ َا ًٜٞ

  ايعًُٝات اييت جتضٟ عٓز قطب ايهاثٛر ٖٞ -1

 اختظاٍ اْٜٛات ايفًظ اىل سصات٘ عٓز ايهاثٛر  - أ

Mg
+

(aq)
   
      +      2e

-        
              Mg(s) 

 H2ي ر تتشضص عٓز ايهاثٛر ايػاطات اييت حتٌُ يف اْٜٛاتٗا ؽش١ٓ َٛدب١ َجٌ    

2H
+

(aq)
   
      +      2e

-        
              H2(g) 

  ايعًُٝات اييت جتضٟ عٓز قطب االْٛر ٖٞ -2

 تتأنغز ايفًظات اىل اْٜٛاتٗا اٟ تٓشٌ تطُشٌ  - أ

Mg(s)
   
        

        
              Mg

+2
(aq) +      2e

- 

 O2  ٚCl2  ٚBr2ي ر تتشضص ايػاطات اييت حتٌُ يف اْٜٛاتٗا ؽش١ٓ عايب١  َجٌ    

2O
-2

(aq)
   
      

        
              O2(g)    +      4e

- 

2Cl
-
 (aq)

   
      

        
              Cl2(g)   +      2e

- 
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  َالحظات حطاب١ٝ قبٌ ايدخٍٛ اىل َطا٥ٌ فازاداٟ 

1 )   Q (C)  = I(A)     X  t (S)  

2)   Q (mol . e
-
) = 

                  

     
  علٌه هذا من سٌتم االعتماد   

 الكهربائٌة الشحناتهنان نوعان من 

  Q(c)  هً الشحنة الكهربائٌة

 بوحدة كولوم

Q(mol.e)  هً الشحنة الكهربائٌة

 وهًبعدد موالت االلكترونات. 
 يفاراداتساوي الكولومات/ ثابت 

I شدة التيار بوحدة االمبيرA 
t(s) الزمن بالثانٌة 

 (min)وللتحوٌل من دلٌمـــــــــــــة
 60× الى ثانٌة نضرب 

 (hr)وللتحوٌل من ساعة
 3600× الى ثانٌة نضرب 

هنان عاللة بٌن عدد الموالت وعدد 
 موالت االلكترونات هً كاالتً

n(فلز) = Q(mol.e) X 
معادلة      

معادلة        
 

 لكن ٌفضل استخدام هذه الطرٌقة
 الحظ المعادلة وما ٌكتب تحتها

  Y
+2

  + 2e
-              

  Y2 

             2              1  
          X        ٌعطى او ٌمكن الوصول الٌه 

 mol.eٚقد ميهٔ إ ٜهٕٛ 

 ٚاملٍٛ يًعٓصس زتٍٗٛ. َعًّٛ

 يًخفظ اٜطا ٖرا ايكإْٛ

 

 قٛاْني ضابك١ يعدد املٛالت )دنب حفظٗا(

1) n = 
    

        
        m = n X M       M = 

    

      
 

 

2)  PV = nRT          n = 
  

  
 

 

3) n = 
عدد الجسمٌات

عدد افوكادرو 
=عدد الجسمٌات             n X عدد أفوكادرو 

 سٝح عزر ادتغُٝات قز ٜهٕٛ

 أ( عزر ايشصات  ي( عزر ادتظ٦ٜات ز ( عزر َٛالت االيهرتْٚات

X 10 6.023عزر افٛنارصٚ عزر ثابت = 
-23

  

 ٍَٛ /ٚٚسزت٘ تتػري سغب املعط٢ ٖٚٞ دغِٝ

 

4) n = 
    

              STP ٌستخدم فً الظروف المٌاسٌة 

5 ) n = M(mol/L)      X    V(L) 

 َالحظات يف غا١ٜ اال١ُٖٝ

نتً٘ َٛي١ٝ( ضٝعطٞ يٓا َعًَٛات  –عدد ذزات  –حُٝٓا ٜهٕٛ اجملٍٗٛ عدد َٛالت اٚ َػتكات٘)غساَات  -1

 َٚٓٗا جند عدد املٛالت َٚٓٗا املطًٛب. Qتٛصًٓا اىل 

 Q( ضٝعطٞ َعًَٛات تٛصًٓا اىل عدد املٛالت َٚٓٗا جند اٍ  Iاٚ  tاٚ احد َػتكات٘ )  Qحُٝٓا ٜهٕٛ اجملٍٗٛ  -2

 َٚٓٗا املطًٛب.

 اذا ذنس يف ايطؤاٍ يٝبك٢ اٚ ٚدد املتبكٞ = زقِ َعني جند عدد املٛالت ايه١ًٝ ايداخ١ً يف ايتفاعٌ -3

 عدد املٛالت املتبك١ٝ( -املطتًٗه١ = عدد املٛالت ايه١ًَٝٚٔ ثِ ْطبل ايكإْٛ ايتايٞ )عدد املٛالت 

 اذتذِ املٛيٞ ٖٛ ايرٟ ذنسز ٍَٛ ٚاحد ٚحُٝٓا ٜكٍٛ ذنسز ضعف اذتذِ املٛيٞ اٟ املتخسز َٛيني ٖٚهرا  -4

 4-38يف املًص١َ ضؤاٍ 33َعادالت ايتخًٌ ايهٗسبا٥ٞ يًُا٤ )حفظ ١َُٗ ددا( زادع ص  -5

هنا ٌجب ان ٌكون الحجم 
بوحدة اللتر والضغط 

 وللتذكٌر atmبوحدة 

1 atm = 760 torr 
1L = 1000 mL 
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 الخاصة بموانٌن فاراداياالمثلة والتمارٌن والمسائل 

Mgيتفاعٌ ْصف ارت١ًٝ   ( 4-9َجاٍ)
+2

 +2e
- 
         Mg  اييت ميهٔ عزر غضاَات املػٓغّٝٛ اسغب

عًُا إ ايهت١ً ايشص١ٜ عاع١ ٚاسز٠ يفرت٠  A 25اْتادٗا َٔ فًظ املػٓغّٝٛ عٓز اَضاص تٝاص نٗضبا٥ٞ ؽزت٘ 

 .املرتعب١ عزر سصات املػٓغَّٝٛٚا ٖٞ  g/mol 24= يًُػٓغّٝٛ 

  دنب حتٌٜٛ ايظَٔ اىل ٚسز٠ ايجا١ْٝ اذتررررررررٌ/ 

t(s) = t (hr) X 3600 s/ hr      = 1 (hr) X 3600 s/ hr   = 3600 s 
 جند ن١ُٝ ايهٗسبا١ٝ٥ َٔ ايعالق١ ايتاي١ٝ        

Q (mol . e
-
) = 

                  

     
 

 =0.9 mol.eQ (mol . e
-
) = 

                     

     
 

Mg
+2

 +2e
- 
                Mg 

   1                          2  

                                     X               0. 9 
                                X =  0.9 / 2  = 0.45 mol 

 ايعالق١الدناد عدد ايػساَات ْطتددّ  ٖرٙ  

m = n X M 

m = 0.45 mol X 24 g/mol = 10.8 g 
 الدنار عزر ايشصات ْغتدزّ  ٖشٙ ايعالق١

 عدد افوكادرو n X = عدد الذرات
m = 0.46 mol X 6.023 X 10

23
mol = 2.07  x 10/ذرة

23
 ذرة 

  S 200ملز٠  AuCl3نًٛصٜز ايشٖب َا ٖٞ ؽز٠ ايتٝاص ايهٗضبا٥ٞ ايشٟ دنب اَضاصٙ يف ستًٍٛ ( 4-13متضٜٔ)

 g/ mol 197نتًت٘ املٛي١ٝ َٔ ايشٖب عٓز ايهاثٛر ايشٟ  g 3يريعب 

 = nنجد عدد الموالت اوال   الحل/ 
    

        
 

 = 0.015 mol n = 
    

          
 

Au       ادي١ تسضب ايرٖب عٓد ايهاثٛدَع
+3

 +3e
- 
                Au    

                                       3                  1 
                                       X                0.015 

X =  3   X    0.015    = 0.045 mol.e 

Q (mol . e
-
) = 

                  

     
 

I(A) = 
                          

     
   I(A) = 

                    

   
 =21.7 A 
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اَسز فٝ٘ تٝاز  ml 600ٚحذُ٘  0.2Mستًٍٛ َٔ نربٜتات ايٓخاع تسنٝصٙ ( 4-14)متسٜٔ

 َٔ اٜٕٛ ايٓخاع mol 0.03احطب ايصَٔ ايالشّ يهٞ ٜبك٢  A 96.5نٗسبا٥ٞ غدت٘ 

 المتبمٌة -فٌها المتبمً نطبك هكذا لانون  عدد الموالت المتحلل = الكلٌة مالحظة / فً هكذا نوع من المسائل التً ٌذكر 

 اذتــــــــٌ / جند عدد املٛالت ايه١ًٝ ايداخ١ً يف ايتفاعٌ

 
       

          
=0.6 L V = 

     

          
 

   n = M   ×   L   =  0.2 mol/L  ×  0.6 L = 0.12 mol  
nًٌاملتخ = nالكلٌة – n ًالمتبم 

n0.09= 0.03 – 0.12 = المتحلل mol 
 َٚٓٗا جند ن١ُٝ ايهٗسبا١ٝ٥.  َعادي١ تسضٝب ايٓخاع 

Cu
+2

 +2e
- 
                Cu 

              1                 2      

                                  0.09 X                                      

                                X =  0.09 × 2  = 0.18 mol.e
-
 كمٌة الكهربائٌة 

 جند ايصَٔ باضتدداّ ٖرٙ ايعالق١ 

 

 احد ايتفاعالت ايٓصف١ٝ يًتخًٌٝ ايهٗسبا٥ٞ يًُا٤ ٖٛ املعادي١ )َٔ اض١ً٦ ايفصٌ ( 4-10)ضؤاٍ

  2H2O                     4H
+    

+  O2           +  4e
- 

عدد َٛالت االيهرتْٚات فاحطب   mmHg 755ٚضػط  °25Cعٓد  0.08L  َٔO2 فاذا مجع

 ) Q )ٜعين احطب احملًٍٛ.اييت دنب متسٜسٖا يف 

 = nعزر املٛالت َٔ املعاري١ ايعا١َ يًػاطات   جندٌ/اذت
  

  
 atmٚيهٔ دنب حتٌٜٛ ايطػط اىل ٚسز٠ 

  P (atm) = 
      

           
  = 

        

             
  = 0.99 atm 

n = 
  

  
          n = 

                      

                            
  = 0.03 moL  

O2                  4e
- 

 1                    4 
                                                 0.03                 X 

X = 0. 12 mol . e-
 عدد موالت االلكترونات التً ٌجب امرارها

 

T (K) = t(c) + 273 
T (K) = 25 + 273 = 298 K 
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خالٍ خًٝيت حتًٌٝ hr 3.75َٔ اض١ً٦ ايفصٌ/ ٜطسٟ تٝاز نٗسبا٥ٞ يفرت٠ ( 4 -11ضؤاٍ)

خالٍ  CuCl2ٚايجا١ْٝ ستًٍٛ  AgNO3نٗسبا١ٝ٥ َسبٛطتني ع٢ً ايتٛايٞ حتتٟٛ االٚىل 

 َٔ ايفط١ احطب 2gٖرا ايصَٔ تسضب 

 ايٓخاع اييت ضترتضب بارت١ًٝ ايجا١ْٝ.عدد غساَات  ( أ

 g/molبٛحدات   63.5ٚيًٓخاع  108عًُا إ ايهت١ً ايرز١ٜ يًفط١  ق١ُٝ ايتٝاز باألَبري .   ( ب

 الحـــــــل/ نجد لٌمة الكهربائٌة المارة بالخلٌة االولى وهً نفسها التً ستكون فً الخلٌة الثانٌة.

 n = 
    

        
        n = 

    

          
    = 0.02 mol   

Ag ٖٛ  تفاعٌ ارت١ًٝ االٚىل          
+
      +  e-                Ag     

  1      1    
          0.02                X 

 

Cuهو               ايجا١ْٝتفاعٌ ارت١ًٝ    
+2

      +  2e
-
                Cu     

   1         2    
       X                0.02 

 جند عدد غساَات ايٓخاع َٔ ٖرٙ ايعالق١

m = n X M 

m = 0.01 mol X 63.5 g/mol = 0.635 g 
 

 ب ( الدناد غد٠ ايتٝاز اٚال دنب ادناد ايصَٔ بايجٛاْٞ.

(ts) = t (hr) X 3600 s/ hr      = (3.75hr) X 3600 s/ hr   = 13500 s 
 جند غد٠ ايتٝاز  َٔ ٖرٙ ايعالق١  ايعالق١ ايتاي١ٝ        

Q (mol . e
-
) = 

                  

     
 

       = 
                       

      
 

 

 =0.142 A     = 
               

     
 

 َالحظات عٔ ايطؤاٍ اعالٙ

ادناد ايهٗسبا١ٝ٥ اييت متس يف  غساَات ايٓخاع ٚعًٝ٘ دنب ادناد عدد َٛالت٘ ٖٚرا ٜتطًبْالحظ اْ٘ طًب 

خ١ًٝ ايٓخاع ٚمبا اْ٘ َٔ ايصعب ادنادٖا مت ادناد نٗسبا١ٝ٥ خ١ًٝ ايفط١ ٖٚٛ ْفط٘ ضٝعٛض يف خ١ًٝ 

 ايٓخاع الْٗا َسبٛط١ ع٢ً ايتٛايٞ



 

 

   ايسابع / االحٝا٥ٞ ٌايفصايهُٝٝا٤ ايطادع ايعًُٞ      َٗٓد ايطٛداْٞ     

 (  36الفصل الرابع  الكٌمٌاء الكهربائٌة )  

 
يف خ١ًٝ حتًٌٝ نٗضبا١ٝ٥  S 965خالٍ 10A  َٔ اع١ً٦ ايفصٌ/ أَضص تٝاص نٗضبا٥ٞ ؽزت٘ ( 4 -31عؤاٍ)

  g/ mol 63.5ايشص١ٜ يًٓشاؼ  ايهت١ًحتتٟٛ نربٜتات ايٓشاؼ َا ٖٛ ٚطٕ ايٓشاؼ املرتعب ٚعزر سصات٘ عًُا إ 

0.3X 10ٚعزر ايشصات  g 3.175ايٓتا٥ر عتهٕٛ ناالتٞ ٚطٕ ايٓشاؼ  ()ٚادب
23

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
َٔ اسز ايفًظات اسار١ٜ ايتهافؤ ع٢ً ايهاثٛر عٓز اَضاص تٝاص نٗضبا٥ٞ  0.648gٜرتعب  (4 -32عؤاٍ)

 يف ستًٛي٘ اسغب ايهت١ً ايشص١ٜ ي٘؟ 3min  ٚ13sملز٠  3Aؽزت٘  

t(s) = t (min) X 60 s/ min = = 180s +13 s = 193 s 

Q (mol . e
-
) = 

                   

     
 = 0.006 mol.e- 

      X
+      +  e-                X                                          

 1 1    

      X            0.006 
X = 0.006 mol

 

n = 
    

        
                      M = 
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ضعف اذتذِ املٛيٞ ايالط١َ يتشضٜض االيهرتْٚات  رَٔ اع١ً٦ ايفصٌ / اسغب عز (4 -33عؤاٍ)

 ؟STPيألٚنغذني يف 

2Oٜتخسز االٚنطذني عٓد االْٛد الحــــــــــل/ 
-2             

      O2     +   4e
- 

ٚ اذتذِ 

  ٍَٛ يرا 2املٛيٞ ٖٛ ايرٟ ذنسز ٍَٛ ٚاحد اٟ ضعف اذتذِ املٛيٞ ذنسز 

2O
-2             

      O2     +   4e
- 

 4            1      

                                    X          2   

        X = 2  X 4 = 8 mol.e  

 -X  mol.eعزر افٛنارصٚ  

 = عزر االيهرتْٚات 

6.023  X 10
23 

= 48.16 X 10
23

 e
-

  X  mol.e
- 

8
 

 = عدد االلكترونات
يف خ١ًٝ حتًٌٝ  2hr  ٚ520 Sَٔ اع١ً٦ ايفصٌ / اسغب ؽز٠ ايتٝاص ايالطّ اَضاصٙ ملز٠  (4 -34عؤاٍ)

X 10 36.12نٗضبا٥ٞ يٝشضص 
21 

 ع٢ً قطيب ارت١ًٝ؟االٚنغذني  ٚدظ١٦ٜ َٔ اهلٝزصٚدني 

 مجموع الجزٌئات المركب للمركب = عدد الج الى جزٌئات الماءبما انه ذكر تحرر جزئٌات هٌدروجٌن واوكسجٌن نكتب معادلة تفكن للتنوٌه / 

 /اذتٌ

                                   2H2O               2H2   +  O2 

           2X          X 

X 10 36.12  وعلٌه  
21 

=  2X     +   X  
             36.12 X 10

21 
=  3X  

                     X        =   12.04 X 10
21  

   O2 جزٌئة  

nO2 = 
عدد الجزٌئات

عدد افوكادرو 
 

nO2 = 
           

           = 2 X 10-2 = 0.02 mol 

نٗضبا٥ٝا ٤تفاعٌ ْصف حتًٌٝ املا  

2H2O                 4H
+
   +  O2         +

              
 4e

- 

 1       4 
              0.02               X 

X = 0.02  x 4 = 0.08 mol.e
- 

t(s) = t (hr) X 3600 s/ hr   = (2 hr) X 3600 s/ hr  = 7200s +520 s = 7720 s
 

 .التٌار  من هذه العاللة  التالٌةنجد شدة 
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يف  10A َٔ اع١ً٦ ايفصٌ / أصار اسز ايصٝاغ١ طال٤ خامت سٖب فأَضص تٝاص نٗضبا٥ٞ ؽزت٘ (4 -35عؤاٍ)

 %75إ  S 9.65حتتٟٛ اَالح ايشٖب فرتعب ايشٖب ع٢ً ارتامت يٛسظ اْ٘ خرالٍ  خ١ًٝ طال٤ نٗضبا٥ٞ 

 ؟M Au =197g/molاملرتعب١ نت١ً ايشٖب قز اعتًٗو يرتعٝب ايشٖب فُا 

Q (mol . e                       الحــــــل/
-
) = 

                  

     
 

 = 0.001 mol.eQ (mol . e
-
) = 

                     

     
  

 منها لد استهلن وعلٌه كمٌة الكهربائٌة المستخدمة ستكون %75لكن 

 0.001  X 
  

   
 = 0.00075 mol.e- 

 معادلة اختزال الذهب عند الكاثود 
        Au

+3      +  3e-                Au                                          

 1 3    

      X            0.00075 

X = 
       

 
 = 0.00025mol 

m = n X M 

m = 0.00025 mol X 197 g/mol = 0.05 g 

 -mol.e 0.2 عٓز اَضاص/ َٔ اع١ً٦ ايفصٌ (4 -36)عؤاٍ

يف ستًٍٛ نربٜتات ايٓشاؼ ٚبعز تضعٝب مجٝع 

اسغب نت١ً ايٓشاؼ املرتعب١؟ عًُا إ نتًت٘ ايشص١ٜ  STPَٔ اهلٝزصٚدني يف  L 0.448ايٓشاؼ حتضص 

 =63 g/ mol؟ 

 عزر َٛالت اهلٝزصٚدني عتشغب ٚفل ايعالق١ ايتاي١ٝمبا إ ايظضٚف ايكٝاع١ٝ اذتررررررررٌ/ 

n = 
    

         
 = n = 

        

         
 = 0.02 mol 

 َعادي١ حتسز اهلٝدزٚدني 

2H
+
      +  2e-                H2  

                 2                  1 
                                                    X                0.02 

X = 0.04 mol.e
- 

 كمٌة الكهربائٌة التً استهلكت لتحرٌر الهٌدروجٌن
 = 0.20 – 0.04 = 0.16 mol.e- كمٌة الكهربائٌة الالزمة الستهالن النحاس 

 َعادي١ تسضٝب ايٓخاع 

Cu
+2      +  2e-                Cu  

                 2                  1 
                                                0.16                X   

X = 
    

 
 = 0.08 mol 

m = n X M  = 0.08 mol x 63 g/ mol = 5.04 g 

 مالحظة
فً هكذا  نوع من المسائل فٌها 
استهالن كمٌة الكهربائٌة نستخرج 
كمٌة الكهربائٌة بالطرق المعروفة 
ومن ثم نضربها فً الكمٌة المستهلكة 

 المستعملةلمعرفة كمٌة الكهربائٌة 

 مالحظة عن هذا السؤال
نالحظ انه هنان مادتٌن 

خرجتا عند الكاثود لذا فان 
 كمٌة الكهربائٌة المستخدمة 

تحسب للمادتٌن اوال 
للهٌدروجٌن النه ٌمكن 

 الوصول الى عدد موالته
والمتبمً للنحاس وٌكمل 
بالً السؤال بالخطوات 

 المعروفة.
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ع٢ً عطئ عاع١ ٚاسز٠ َٔ ايشٖب يف   5gايالطّ يرتعٝب ايتٝاص باألَبري َا ٖٛ َٔ اع١ً٦ ايفصٌ /  (4 -18)عؤاٍ

 ؟M Au =197g/mol    3+ايهاثٛر يف ستًٍٛ ذنتٟٛ ًَئ ايشٖب ساي١ ايتأنغز يًشٖب فٝ٘

 ()واجب A 2.01ادتٛاي عٝهٕٛ اذترررررررررٌ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مت اَضاص تٝاص نٗضبا٥ٞ فٝٗا  STPيف خ١ًٝ حتًٌٝ املا٤ نٗضبا٥ٝا يف َٔ اع١ً٦ ايفصٌ / ( 4 -38عؤاٍ)

عٓز قطيب ارت١ًٝ ٚنإ زتُٛع ايػاطٜٔ املتشضصٜٔ اهلٝزصٚدني ٚاالٚنغذني فتشضص غاطٟ  ثا١ْٝ 13رقا٥ل ٚ 3 ملز٠

 =0.0672 L  ٚؽز٠ ايتٝاص املاص؟ثِ دز سذِ نٌ غاط َتشضص هلا ٚايتفاعٌ ايعاّ  َعارالت ْصفٞ ارت١ًٝانتب 

 )حفظ(اذتـــٌ/  َعادالت ْصفٞ خ١ًٝ ايتخًٌٝ ايهٗسبا٥ٞ يًُا٤ ٚاملعادي١ ايعا١َ ٖٞ 

 2H2O                               4H
+ 
 + O2    + 4e

-
 تفاعل نصف خلٌة أنود          

 4H
+ 
 + 4e

-
                                2H2                        كاثودتفاعل نصف خلٌة  

  2H2O                          2H2   +  O2           التفاعل العام للخلٌة 
 اٌجاد شدة التٌار المار 

n O2 = 
    

         
 = 

         

         
 = 0.001mol 

                 O2             +  4e-  
                   1                   4  
               0.001                X 

 X = 4 x 0.001 = 0.004 mol.e- 

Q = 
        

      
  

 I = 
          

  
 = 

             

   
 =2A 

 ادناد حذِ نٌ غاش 

 ْهتب املعاري١ ايعا١َ يًتشًٌٝ

2H2O                  2H2   +  O2   
                             2X        X 
 2X   + X =3X = 0.0672 وعلٌه 

 X = 
      

 
= 0.0224 L  حجم االوكسجٌن 

الهٌدروجٌن حجم   = 2 X 0.0224=0.0448L 
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 ايبطازٜات ٚايٓطا٥د ٚخالٜا ايٛقٛد 4-10

 عار٠ تغ٢ُ ارتالٜا ايهًفا١ْٝ بايبطاصٜات ٚتصٓف ْٛعني

 ـ بطازٜات ثا١ْٜٛ ميهٔ غخٓٗا2ـ بطازٜات اٚي١ٝ ال ميهٔ غخٓٗا               1

دٗدٖا ٚايبطازٜات تتهٕٛ َٔ جتُٝع عدد َٔ ارتالٜا ايهًفا١ْٝ تسبط ع٢ً ايتٛايٞ ٜٚهٕٛ 

 َطاٚ جملُٛع دٗد ارتالٜا املته١ْٛ ٚاِٖ اْٛاعٗا

 ٚتغتعٌُ يف تؾػٌٝ ايغٝاص٠ ٚنجري َٔ املعزات ايهٗضبا١ٝ٥ ٚايصٓاع١ٝ ٚاِٖ َهْٛاتٗا ر بطاص١ٜ ارتظٕ ايضصاص١ٝ.1

( نٌ بطاص١ٜ تتهٕٛ َٔ 2Vصصاص١ٝ نًفا١ْٝ دٗز نٌ َٓٗا انجض بكًٌٝ َٔ)تتهٕٛ َٔ زتُٛع١ خالٜا أر 

 .ايهاثٛرقطبني اسزُٖا َصٓٛع َٔ ايضصاص ميجٌ االْٛر ٚاالخض َٔ اٚنغٝز ايضصاص ميجٌ 

 نجافت٘ عٓز ايتؾػٌٝ ي ر احملًٍٛ االيهرتٚيٝيت املػُٛص فٝ٘ ايكطبني ٖٛ ستًٍٛ ساَض ايهربٜتٝو

(1.2 g/ ml – 1.3 g/ ml) 

 َضبٛط١ ع٢ً ايتٛايٞ 12Vاٚ  6Vدر ر ثالث١ اٚ عت١ خالٜا تعٌُ ند١ًٝ نًفا١ْٝ دٗزٖا 

 ـ ايتفاعٌ ايرٟ ذندخ ع٢ً االْٛد1تفاعالتٗا : 

Pb(s)     +  SO4
-2                                

PbSO4(s)   + 2e
-
 

 ـ ايتفاعٌ ايرٟ ذندخ ع٢ً ايهاثٛد2             

PbO2(s)     + 4H
+   

+  SO4
-2     

+2e
-                           

PbSO4(s)  + 2H2O(l) 

Pb(s)     + PbO2(s)   +  2H2SO4
                       

2PbSO4(s) + 2H2O(l)  التفاعل العام للخلٌة 

 .مالحظات عن بطارٌة الخزن الرصاصٌة

 

 

 ٤ٚعا٤ خازصني ٜعٌُ نآْٛد ممًٛ ٖٞ عباز٠ عٔ .نازبٕٛ( –ـ ارت١ًٝ ادتاف١ ) خازصني 2

 ٚنًٛزٜد األَّْٛٝٛ.نسافٝت ناثٛد ٚنازبٕٛ   MnO2مبعذٕٛ زطب َٔ 

 ممٝظاتٗا؟  تفاعًٗا ايعاّ    تفاعالت ْصفٞ ارت١ًٝايبطاص١ٜ ادتاف١ انتب اْٛر ٚناثٛر مما ٜتهٕٛ  4-19ؼ 

  ) ايهسافٝت(ايهاثٛد ايهازبٕٛ   -ارتازصني   االْٛدادتٛاب / 

 تفاعالت ْصفٞ ارت١ًٝ 

 تتأنطد ذزات ارتازصني عٓد االْٛد

   Zn(s)    + 2OH
-
(aq)

    
                       Zn(OH)2 (s)  +  2e

- 

    2MnO2(s)    + 2H2O(l)  + 2e
-      

              2MnO(OH) (s)    +  2OH
-
(aq) 

 ٚايتفاعٌ ايعاّ يًد١ًٝ

  Zn(s)  +  2MnO2(s)   + 2H2O(l)              Zn(OH)2(s)    +  2MnO(OH) (s)    
 َٛاصفاتٗا 

 ر تغتدزّ يف ادٗظ٠ صارٜٛ اذتاعٛي3غري قاب١ً يًؾشٔ -V 2 1.48تعطٞ دٗز  -1
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 ارقام صفحات اسئلة الفصل

 23/ص 21ؼ /تعاصٜف 1ؼ

 25/ص 22ؼ 18/ص 2ؼ

 14/ص 23ؼ 14/ص 3ؼ

 25/ص 24ؼ 18/ص 4ؼ

 26/ص 25ؼ 19/ص 5ؼ

 27/ص 26ؼ 21/ص 6ؼ

 27/ص 27ؼ 22/ص 7ؼ

 15/ص 28ؼ 23/ص 8ؼ

 28/ص 29ؼ 31/ص 9ؼ

 26/ص 30ؼ 34/ص 10ؼ

 36/ص 31ؼ 35/ص 11ؼ

 36/ص 32ؼ 14/ص 12ؼ

 37/ص 33ؼ 14/ص 13ؼ

 37/ص 34ؼ 24/ص 14ؼ

 38/ص 35ؼ 5/ص 15ؼ

 38/ص 36ؼ 15/ص 16ؼ

 19/ص 37ؼ 15/ص 17ؼ

 39/ص 38ؼ 39/ص 18ؼ

 24/ص 39ؼ 40/ص 19ؼ

 29/ص 40ؼ 19/ص 20ؼ
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